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50 éves a Kertbarát Kör! 

 

Igazán emlékezetes, nagyszabású ünnepséggel emlékezett a Kertbarát Kör fél évszázados 

megalakulására Zánka Község Önkormányzata, a civil egyesület tagsága és a meghívott vendégek. A 

2019. március 30-án megtartott rendezvényen széleskörű összefogással sikerült maradandót alkotni, 

amely a kör névadójának, Dr. Okályi Ivánnak is méltó örökérvényű, emléket állított. 

Verőfényes délutáni napsütésben, az Iskola utcai önkormányzati pince mellett Dr.Okályi Iván 

emlékpark és emlékmű avatásával kezdődött az ünnepség. Elsőként Mészáros Géza, a Kertbarát Kör 

elnöke köszöntötte a jelen lévőket, a családtagokat és a Szent István Egyetem Kertészettudományi 

Karának reprezentásait, „Iván bácsi” szakmai és emberi hagyatékának ápolóit. Filep Miklós 

polgármester avatóbeszédében nagyra értékelte a kertbarátok öt évtizedes tevékenységét, a falunk 

életében betöltött szerepét és Dr. Okályi Iván életpályáját. A Dr. Okályi Iván emlékművet ezt követően 

Taródyné dr. Okályi Erzsébettel – a névadó lányával – közösen leleplezték és az emlékparkkal együtt 

átadták a község lakosságának. 

Az ünnepség ezt követően a Faluház nagytermében emléküléssel folytatódott, ahol Bácsi Krisztina 

elsőként Takács Ferencet a Kertbarát Kör örökös, tiszteletbeli elnökét konferálta fel. Az ünnepség 

megnyitójaként, „Feri bácsinak” volt mire emlékezni, hiszen 25 éves vezetői tevékenysége mellett több 

mint négy évtizedes aktív klubtagságot tudhat magáénak. A többi között felidézte a ”hőskort” is, 

amikor évekig a Kertbarát Kör alapító vezetői Kocsis Ervin és felesége „Ila néni” irányították a klub 

munkáját. A kedves emlékek, gondolatok a rendezvény fő szervezője – a polgármesterünkkel és az 

összes érintettel kiválóan együttműködő az immár 10 esztendeje elnök Mészáros Géza köszöntötte a 

résztvevőket. Az követően Varga Zoltán alpolgármester – maga is kertészmérnök és tősgyökeres 

zánkai – az Okályi családhoz személyesen is kötődő, valamint szakmai vonatkozású, nagyon érdekes 

gondolatokat osztott meg a hallgatósággal. Az ünnepi megemlékezést köszöntötte Várfoki Tibor a 

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének a főtitkára is, majd elnöki dicsérő oklevelet adott 

át: Filep Miklósnak, Takács Ferencnek, Mészáros Gézának, Albert Ferencnek, Bácsi Attilának, Dél 

Jenőnek és Szajki Lászlónak, akiknek ezúttal is gratulálunk! 

Tudományos színvonalúvá avatta az emlékülést két Dr. Okályi Iván emlékművét taglaló előadás. 

Osváth Zsolt (egyetemtörténész, levéltáros – Semmelweis Egyetem Levéltára) „Vezérfonal Okályi 

Iván életrajzának kutatásához”, Hegedüs Attila egyetemi tanár (Szent István Egyetem 

Kertészettudományi Kar) „Szimbólum és a való úgy ötvöz múltat a mába: Okályi Iván mandulafái” 

címmel tartottak érdekfeszítő előadást. 

Az ünnepi ülés oldottabb befejezéséhez nagyban hozzájárult a Kertbarát Kör Ünnepi Olaszrizling 

bora is, amelyet Nagyrónai László borász mutatott be, majd ezt követte a közös ünneplés, amelynek 

során a zánkai civil egyesületek és klubok nagy szeretettel és elismeréssel köszöntötték közülük a 

legidősebb testvért! 

És akinek  még ennyi információ sem volt elég a kertbarátokról, kíváncsian lapozgathatta a György 

Péter János szerkesztette Zánka Község Önkormányzata által támogatott, a klub által kiadott 

„Ötvenéves a zánkai Dr. Okályi Iván Kertbarát Kör 1969-2019”. c. formás és képanyagában is gazdag, 

a községi könyvtárban is olvasható kiadványt! Boldog születésnapot! 
 

T. Horváth Lajos 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Mészáros Géza: Okályi Iván mandulafáinak megmentése 

 

— üdvözlő beszéd — 
 

Amikor Okályi Iván a Balaton-környékén megszervezi az ültetvényes mandulatermesztést, az 1940- 

es években, Zánkán is telepített egy kisebb területre mandulafákat. Ezeknek a fáknak egy része ma is 

megtalálhatók az Alsó- tusakosi területen. Egy részük kiszáradt, más részük elöregedett ugyan, de él. 

2017- ben Dr. Hegedűs Attila, Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának akkori dékánja és 

Varga Zoltán Zánka alpolgármestere találkozót kezdeményezett, Taródyné dr. Okályi Erzsébettel, aki 

Okályi Iván lánya és itt él közöttünk Zánkán. 

A zánkai találkozón ott voltak a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet érdi és ceglédi kutató 

állomás munkatársai is. A beszélgetés során felmerült, hogy nézzük meg Okályi Iván öreg fáit. A fák 

be voltak nőve bokrokkal, gazzal, ha ez így marad, hamarosan elpusztultak volna. A szakemberek azt 

javasolták, szedjünk szemzőhajtásokat a fákról és utána ifjítsuk meg az öreg fákat. Így is lett.  

Még az évben augusztusban jöttek a kutatóintézet munkatársai Nádosy Ferenc, Ujfalussyné Örsi 

Dorottya, Szilágyi Sámuel és a Dánszentmiklósi Pulluló Faiskola szakemberei, szemzőhajtásokat 

szedni a fákról. A faiskolában facsemetéket neveltek ebből a szaporító anyagból. 

A tél folyamán a Zánkai Önkormányzat munkatársai kitartó, nehéz munkával megtisztították az öreg 

fákat a bokroktól, így már könnyebben átjárható volt a terület. Köszönet nekik érte, mert így már 

megmenthetők voltak a fák. A Zánkai kertbarátkör lelkes tagsága, kivágta a száraz növényeket és 

visszavágta, megifjította az öreg fákat. A fák nagy része tavasszal ki is hajtott, öröm volt nézni a virágzó 

fiatal hajtásokat. 

Zánka Község Önkormányzata és az Okályi Iván Kertbarát Kör elhatározta, hogy Okályi Iván 

tiszteletére, 2019 tavaszán emlékparkot hoz létre. Ebbe a parkba lett elültetve 10 darab mandulafa 

csemete, amit Okályi Iván ültetvényéről sikerült szaporítani. A park építését az önkormányzat 

munkatársai és a Kertbarát Kör tagjai közösen végezték. És most itt vagyunk, a park megvalósult! A 

történetnek azonban még nincs vége! Most hallgassuk meg Filep Miklós polgármester urat! 
 

*** 
 

 

Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 

 
Zánka Község Önkormányzatának 

2019. március 18. és 06.17. között 

megtartott nyilvános üléséről 

 
- A képviselőtestület döntést hozott a Zánka 

Rákóczi utcai felújítás tárgyában és a Zánka-

Monoszló zártkerti út felújítás tárgyában lefoly-

tatott közbeszerzési eljárásban. 

- A testület módosította a Zánka és Térsége 

Oktatási Intézményi Társulás Társulási Meg-

állapodását. 

- Megtárgyalták a Zánka község és a strand 

felújítási munkáira kapott árajánlatokat. 

Mindkét esetben a Nivegy Trans Kft. (8272 

Szentantalfa, Mocsár dűlő 0116/9 hrsz.; 

adószám: 13909734-2-19) ajánlatát fogadta el a 

testület. 

- A képviselőtestület döntést hozott a Kétnyelvű 

Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde konyhá-

jának infrastrukturális fejlesztésére, építészeti 

felújítására, korszerűsítésére irányuló beruházás 

és az óvodai konyha fejlesztéséhez szükséges 

eszközbeszerzések tárgyában lefolytatott közbe-

szerzési eljárásokban. 

- Határoztak arról, hogy Zánka Község Önkor-

mányzata Képviselőtestülete a Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság részére a 2019. évi „Ren-

dőrség Napja” alkalmából bruttó 71.880,- Ft 

összegű adományt nyújt. 

Hírmondó ZÁNKAI 
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestü-

lete rendeletet alkotott a civil szervezetek költ-

ségvetési támogatásának rendjéről. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestü-

lete módosította a Zánka Község Önkormány-

zata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 15/2015. (VIII.28.) önkormányzati 

rendeletet. 

- Módosították az étkeztetés térítési díjainak 

megállapításáról szóló és az egyes szociális és 

gyermekvédelmi ellátási formák szabályo-

zásáról szóló rendeleteket. 

- A képviselőtestület az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdésébe foglalt 

feladatkörében eljárva a 2019-2024. évekre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programját elfogadta. 

- Megtárgyalták és jóváhagyták A Zánkai Általá-

nos Iskoláért Alapítvány 1.500.000,- Ft, azaz 

egymillió-ötszázezer forint összegű támogatását 

a VIII. Balaton-felvidéki Iskolák Találkozó-

jának megrendezéséhez. 

- Megtárgyalták és jóváhagyták a Zánka és 

Térsége Néptáncéletéért Alapítvány 300.000,- 

Ft, azaz háromszázezer forint összegű támo-

gatását a Bokafogó Néptáncegyüttes működési 

költségeinek fedezése céljából. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-

testüle-te megtárgyalta és elfogadta a gyermek-

jóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést. 

- A képviselőtestület a Zánka község belterületi 

utak kátyúzása feladat ellátására és a nem 

szilárd burkolatú utak javítása feladat 

ellátására a Munkagép Kft. (8360, Keszthely, 

Rákóczi út 3. adószám: 11342821-2-20) ajánlatát 

elfogadta. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestü-

lete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. 

(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet és a 2018. évi költség-

vetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet 

elfogadta. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtes-

tülete pályázatot hirdet a Kétnyelvű Német 

Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői 

feladatainak ellátására. A munkavégzés helye: 

8251 Zánka Iskola u. 4. A közalkalmazotti 

jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jel-

lege: teljes munkaidő. A magasabb vezetői 

megbízás időtartama: 5 év. Kezdő napja: 2019. 

augusztus 16. Megszűnésének idő-pontja: 2024. 

augusztus 15. 

- Zánka Község Önkormányzatának Képvi-

selőtestülete Nyári László egyéni vállalkozó 

(8291 Nagyvázsony, Csokonai u. 19.) közterületi 

kamera rendszer kiépítésére adott ajánlatát 

elfogadta. 

- A testület a Zánkáért Kulturális és Közösségi 

Egyesület 2.250.000,- Ft összegű támogatását az 

egyesületben résztvevő klubok működési költsé-

geinek fedezése céljából jóváhagyta. 

- Zánka Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2018. évre vonatkozó Éves belső 

ellenőrzési jelentés tartalmát megismerte, azt 

elfogadta. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestü-

lete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

2019. évi fejlesztések támogatására” meg-

hirdetett pályázati kiírásra a Zánka, Dózsa 

György utca közút felújítása érdekében pályázat 

benyújtásáról határozott. A pályázat keretében 

az Önkormányzat tulajdonában álló, belterületi, 

leromlott állapotú Dózsa György utca (hrsz 457) 

új útburkolata készül el (új aszfalt kopóréteg 

terítése, tömörítése, aknafedlapok szintbeeme-

lése).  

- A testület határozott arról, hogy a szociális 

feladatok ellátása célját szolgáló új gépjárművet 

vásárol. 

- A testület a településszerkezeti tervet és 

annak mellékleteit elfogadta, valamint a helyi 

építési szabályzatról szóló rendelettervezetet 

elfogadta. 

- Határozatot hoztak a 2019. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázat 

benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé. 
 

 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Szociális étkeztetésben részesülők térítési díja 2019. május 1-től 

 

1.1. Számítás 

Nyersanyagnorma + 27 % ÁFA (362 Ft + 98 Ft) 460 Ft/nap 

rezsiköltség + 27 % ÁFA (362 Ft + 98 Ft)  460 Ft/nap 

előállítási költség összesen:    920 Ft/nap 

 

állami támogatás 1 fő/napra kalkulált összege:  221 Ft/nap 

 

1.2. Intézményi térítési díj: 

állami támogatással csökkentett önköltség:  699 Ft/nap 

 

2. A kedvezmény  megállapítása kategóriánként, az igénybe vevő jövedelme alapján történik. 

 
Öregségi nyugdíj 

minimum:  

(22.800,-Ft) 

150 %-a alatt: 
 

42.749,-Ft-ig (Ft) 

150-300 %-a között: 
 

(42.750,-Ft-tól 

85.500,-Ft-ig) (Ft) 

300-600 %-a között: 
 

(85.500,-Ft-tól 171.000,-

Ft-ig) (Ft) 

600 %-a fölött: 
 

171.001-tól  

(Ft) 

Az étkezés 

önköltség: 
920 920 920 920 

Az állami 

támogatás: 
221 221 221 221 

Helyi önkormányzati 

támogatás: 
329 249 149 49 

Fizetendő térítési díj 

%-a 
40,2 % 48,9 % 59,8 % 70,6 % 

Fizetendő térítési 

díj összege 
370 450 550 650 

 

A gyermekétkeztetés és a vendégétkeztetés intézményi díjai  

2019. május 1-től 

 
Megnevezés Nyersanyag-norma 

nettó 

ÁFA 

(27 %) 

Térítendő érték 

Ft/nap (27 % ÁFA-val) 

Bölcsődések napi négy-

szeri étkezése 
362 Ft 98 Ft 460 Ft 

Óvodáskorúak napi 

háromszori étkezése 
362 Ft 98 Ft 460 Ft 

Általános iskolások 

(napközis) napi három-

szori étkezése 

402 Ft 108 Ft 510 Ft 

Általános iskolások 

(menzás) napi egyszeri 

étkezése 

260 Ft 70 Ft 330 Ft 

Saját dolgozók, enge-

délyezett vendégétke-

zők napi étkeztetése 

362 Ft 98 Ft 600 Ft 

Vendégétkeztetés ebéd 362 Ft 98 Ft 920 Ft 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Európai parlamenti pártválasztás 

eredményei Zánkán- 2019. május 26. 
 

Fidesz - KDNP:  235 

Demokratikus Koalíció: 81 

Momentum Mozgalom:  55 

MSZP -Párbeszéd:  25 

Jobbik Magyarországért Mozgalom:  23 

Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 16 

Mi Hazánk Mozgalom:  15 

LMP:  12 

Magyar Munkáspárt:  1 
 

*** 
 

 

 

Intézményeink 

                   életéből 

 
Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Emléktáblát avattunk dr. Szabó Dezsőnek 
 

A zánkai orvosi rendelőben 2019. május 23-án 

(Dezső napján) az egészségügyi szolgálat, az érintett 

önkormányzatok és a család képviselőinek jelenlé-

tében jeles eseménynek lehettünk tanúi. dr. Oláh 

Kálmán háziorvos köszöntőjében kifejezte: ideérke-

zése óta számos alkalommal tapasztalta dr. Szabó 

Dezső, egykori háziorvosunk általános tiszteletét, 

ezért kötelességének érezte, hogy a családdal egyet-

értésben „Dezső bácsinak” a kiváló orvosnak és 

lakóhelye közösségformáló személyiségének emlé-

ket állítson. 

Ezt követően Filep Miklós, Zánka polgármestere 

személyes emlékeivel méltatta dr. Szabó Dezső 

szakmai, emberi kiválóságát, polgármesteri tevé-

kenységét. Sok konkrétumot felidézve sikerült úja 

közel hozni hozzánk Zánka emblematikus alakjának 

sokoldalú, okos, megszállottságig önfeláldozó, be-

csületes személyiségét. Polgármester úr és doktor úr 

nagyon jó emberi és munkakapcsolata, a világról 

alkotott nézeteik egybeesése lehetővé tették a nagyon 

színes, ugyanakkor hiteles emlékezést. 

Dr. Szabó Dezsőné, Lilla néni – megidézve 

egykori férje emlékét – megköszönte a nemes gesz-

tust, a közösség elismerését. Végezetül dr. Oláh 

Kálmán felolvasta a példa-képének is tekinthető 

ember fényképe alá elhelyezett emléktábla szövegét: 

„Dr. Szabó Dezső (1933-2014) körzeti főorvos, 

Zánka 

Tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egye-

temen kitüntetéssel végezte. Köveskálon kezdte 

munkáját, majd 35 éven át volt Zánka körzeti fő-

orvosa. Munkáját élethivatásnak, szolgálatnak 

tekintette. Szerette az itt élő embereket, bizalmukat 

élvezhette. Munkáját precizitással, lelkesedéssel, 

álladó készenléttel végezte. Kiváló orvos és három 

gyermek szerető édesapja volt. A rendszerváltás után 

az első szabadon választott polgármester volt 

Zánkán. Sokat tett a faluért, többek között az iskola 

építés is az ő kezdeményezése volt. Zánka és 

Balatonszepezd díszpolgárává választotta.” 
 

T. Horváth Lajos 
 

*** 
 

Óvoda 

2019. április 23-án immár kilencedik alkalommal 

került megrendezésre a Veszprém megyei német 

nemzetiségi óvodák találkozója, ezúttal Zircen. 

A meghívásnak eleget téve kis csapatunk fergeteges 

sikert aratott. 

Május utolsó péntekén évzáró műsor keretében 

búcsúztunk el az iskolába induló nagycsopor-

tosainktól: Boros-Szuper Bonifác, Dancs Réka, 

Doma Levente, Horváth Csenge, Magyar Kornél, 

Nagy Bendegúz, Szabó Izabella és Végh Bernadett-

től. Ezúton is kívánunk nekik erőt, egészséget, 

kitartást és szorgalmat az iskolás évekhez!  

Az ezt követő két hétben kirándulásokat szer-

veztünk. Június első hetében a veszprémi Állat-

kertben jártunk, a következő héten a Micimackó 

csoport a salföldi majorba látogatott el, a Szivárvány 

csoport pedig Rezibe kirándult. A jó időt kihasználva 

a strandra, illetve Balatonakaliba is ellátogattunk. 

A gyermeknapi rendezvényünk június 1-én került 

megrendezésre. Az elmúlt évekhez hasonlóan sok 

színes programmal, ajándékokkal és nyeremény-

tárgyakkal vártuk a résztvevőket. A délután remek 

hangulatban telt. 

Az idei nyár sem múlik el korszerűsítés nélkül. 

Ezúttal az ovikonyha szépül meg. Fenntartónk 

sikeresen pályázott, így konyhánk építészetileg és 

gépészetileg is megújul. A nyár folyamán a szociális 

és gyermek ebéd igényeket a szomszédos Erzsébet 

Táborbor látja el. A nyár végén egy korszerű, új 

konyhával várjuk kedves vendégeinket.  

Az óvoda összes dolgozója nevében kellemes 

nyaralást és jó pihenést kívánok minden kedves 

olvasónak! 

Kránicz Attiláné 

óvodavezető 
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Iskola 
 

Alsó tagozat hírei 
 

Kicsengettek! Vakáció! Gyerek és felnőtt is már 
nagyon várta ezt a pillanatot. Mi azonban, -mint 

már olyan sokszor-, röpüljünk egy kicsit vissza 

az időben, mert a tavasz különösen mozgalmasan 
telt el a Bozzayban. 

Március végén szüleikkel együtt látogatták meg 

iskolánkat a leendő első osztályos gyerekek. Az 
idei nyílt napot az elsősök bemutatkozó 

műsorával kezdtük. Verset, éneket és mesét 

adtak elő Szántó Edit és Harapu-Kiss Tünde 
vezetésével magyar és német nyelven, - igen csak 

nagy sikert arattak-, majd azt is meghallgathatták 

az ovisok, hogy milyen ügyesen olvasnak már az 
elsős gyerekek. A délelőtt a 4. osztályban 

folytatódott. Itt német és magyar órán vehettek 

részt. Figyelmesen hallgatták Harapu-Kiss 

Tündét, és Balázsné Pintér Ritát. A „nagyokkal” 

együtt oldották meg a feladatokat, színeztek, 

rajzoltak, ragasztottak. A szünetben Szabó Ida 
foglalkozott a gyerekekkel, s ez után Vaszkó 

Enikő vezetésével, -a tanító nénikkel együtt- sor-

versenyen vettek részt. A délelőttöt kézműves 
foglalkozással zártuk, Szabó Ida, Filepné 

Kovács Julianna és Balázsné Pintér Rita 

segítségével. 

Március utolsó napjaiban Köveskálon és Zán-

kán is óvodákban tartott szülői értekezletet 

Horváth Lajos igazgató úr, és Balázsné Pintér 

Rita leendő elsős tanító néni. Az áprilisi 

beiratkozáson 15 kisgyermeket köszönthettünk 

iskolánkban. 

Zánkán és Veszprémben is voltunk szín-

házban a tavasszal. A gyerekeknek nagyon 

tetszettek az előadások. Tanév végéig két 
alkalommal voltunk Veszprémben a Kabóca 

bábszínház előadásán, majd az azt követő 

drámapedagógiai órákon. Ez a program a 
következő tanévben is folytatódik. 

A negyedik osztályosok május 29-én megírták 

az országos készség-és képességmérés feladat-
sorait. 

Június 4-én az 1. és 2. osztályosok osztályki-
ránduláson vettek részt, Balatonfüreden. Reggel 
vonattal érkeztek a balatonfüredi állomásra, ahol 

a városnéző kisvonat várta őket. Így utaztak a 
Papsokai templomromhoz, -itt izgalmas rejt-
vényeket oldottak meg-, és a Bodorka 
látogatóközpontba. Közben egy séta a Balaton 
partján, játék és fagyizás sem maradt el. A 
kirándulásra Harapu-Kiss Tünde, Horváth 

Barbara és Vaszkó Enikő kísérte a gyerekeket. A 
3. és 4. osztály osztálykirándulásának úticélja ez 
évben a keszthelyi Festetics Kastély és a Balatoni 

Múzeum volt. A megújult, nagyon érdekes, több 
pontján interaktív kiállítások elnyerték a gyerekek 
tetszését is. A tanulókat Sántáné Magda Márta, 
Szabó Ida és Balázsné Pintér Rita kísérte. 
Természetesen a kirándulásokat egy-egy jóízű 
fagyizással zárták a csoportok. Tanév vége a 
negyedikesek számára tartogatott még izgalmas 
kirándulást. Budapestre az Állat- és Növény-

kertbe mentek osztályfőnökük, valamint Kamon-

diné Pungor Helga, és Filepné Kovács Julianna 
kíséretében. Hihetetlen élmény volt ez a nap a 
gyerekeknek, mert többen közülük, még metrón, 
ill. mozgólépcsőn sem utaztak, (ahol Gondos 

Réka nagymamái segédkeztek nekik). Termé-
szetesen a Hősök terét, valamint a Városliget 
néhány részét is megnéztük. Közös, alsós 
kirándulásunk is volt még. Balatonakaliba 
mentünk, a tanító nénik és Harapu-Kiss Tünde 
vezetésével. Megnéztük a mólót, a halösvényt, 
valamint Törő Balázs idegenvezetésével a 
tájházat. Vidám játszóterezéssel és fagyizással 
zártuk a délelőttöt. Az utolsó héten még egy közös 
strandolás belefért a rengeteg programba. 

Nagyon büszkék vagyunk néptáncosainkra, 
akik Szabó Csaba vezetésével 2019. április 29-
én, Badacsonytomajon a Tánc Világnapján 

országos rekordot állítottak fel! A hagyo-
mányőrző Zöldágjáráson Badacsonytomaj, Ba-
dacsonytördemic, Szigliget, Tapolca, Zalahaláp, 
Nemesgulács, Zánka és Tihany több mint 400 
néptáncosa szerepelt a település Hősök terén. 
Fantasztikus élmény volt! 

Krónikámat azzal a programmal zárom, ami a 
legnagyobb esemény volt iskolánk idei életében, 
a BAFIT-tal. A kétnapos rendezvény nagyon 
sikeres volt a gyerekek és a felnőttek körében 
egyaránt. Az osztályfőnökök (miután mi 
mindannyian helyszín felelősök voltunk) 
segítségül hívták a gyerekek szüleit is, és aki csak 
ráért, mindenki igent mondott a megkeresésre. 
Így az éppen nem versenyző gyerekek számtalan 
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szabadidős programon vehettek részt. Felsorolni 
is nehéz ezeket, mert volt falmászás, vitorlázás, 
golfozás, huszárbemutató, „artistáskodás”, szö-
vés, csipkeverés, decupage, arcfestés, qilling, 
patchwork, lego modellezés, stb. Minden, az alsó 
tagozat számára kiírt versenyszámban rajthoz 
álltunk. A néptánctalálkozón 12, a mesemondó 

versenyen pedig 10 fővel vettünk részt. A futó-
versenyen nyolcan, és a sakkszimultánon szintén 
nyolcan jeleskedtek. 2 csapattal indultunk a foci 
és a váltóversenyeken. A következő eredmé-
nyeket értük el: 

Balaton-felvidéki Néptánc Találkozó: Ezüst mi-

nősítés: Bozzay Pál Ált. Iskola, Zánka – Zalai 

magyar és német táncok (Bánó-Weisz Benedek 

1.o., Scher Gergely, Végh Hunor, Szabados 

Zorka, Pődör Leila Roxána, Máté Mira, Nagy 

Anna Boglárka, Sirsom Celesztina, Resze Máté, 

Tóth Richárd 3.o. Molnár Boglárka, Mörk 

Andrea 4.o.) 

Mesemondó verseny alsósoknak: II. helyezett: 

Szász Attila, III. helyezett: Gondos Réka  

Képzőművészeti kiállítás: „Szülőföldünk a Bala-

ton-felvidék” és „A dicsőséges tavaszi hadjárat” 

témájú képzőművészeti pályázat eredménye: 1. 

helyezés: Csekő Luca, Filep Lili, László Hanna, 

Mörk Andrea 4.o. 3. helyezés: Mörk Andrea 4.o.  

Alsós sorverseny: I. helyezett: Bozzay Pál Álta-

lános Iskola, Zánka „A” csapat (Nagy Johanna, 

Bánó-Weisz Benedek 1.o., Illés Léna, Szabó 

Márton 2.o. , Szabados Zora, Kulics Márkó 3.o., 

Endresz Vivien, Varga Ferenc 4.o.) 

Alsós foci: II. helyezett: Bozzay Pál Általános Is-

kola, Zánka „A” csapat (Varga Ferenc, Szabó 

Csoma 4.o., Kulics Márkó, Végh Hunor, Tóth 

Richárd, Barátossy Álmos 3.o., Szabó Márton 

2.o.,) 

Sakkszimultán: I. helyezett: Török Gergő III. 

helyezett: Mörk Attila, Györkös Áron  

Biztosan nagyon sokáig emlékezni fogunk 

erre a két napra! 

Sokat dolgozott gyerek és felnőtt is ebben az 

évben, rengeteg program, esemény volt a tanév 

során. Az alsó tagozatos munkaközösség nevé-

ben nagyon jó pihenést, nyaralást kívánok min-

den bozzays diáknak, és családjának! 

Balázsné Pintér Rita 

Felső tagozat hírei 
 

Elégedetten tesszük közhírré, hogy felsős 

tanulóink véleménye szerint a színházlátogatás 

örömteli élmény, így a mi szervező munkánknak 

volt értelme. A tanév során négy alkalommal 

látogattunk el a veszprémi színházakba: az utolsó 

két tavaszi előadás Nóti Károly- Fényes Szabolcs- 

Szenes Iván: Nyitott ablak című zenés játéka 

(Petőfi Sz.), valamint Dés László- Geszti Péter- 

Békés Pál- Rudyard Kipling: A dzsungel könyve 

című musicalje volt. Ez utóbbi program keretében 

ínyenckedtünk a Mackó cukrászdában.  

Az Ady 100 emlékműsor is színházat va-

rázsolt iskolánkba (fő szerzője Filepné Kovács 

Julianna volt). 

A filmművészet is segítette irodalmi- nevelési 

munkánkat- Golding: A legyek ura c. művéből 

készült film megtekintésével. 

Áprilisban tartottuk az iskolai Szép Szó 

Versünnepet, melynek témája a hazaszeretet 

volt. Célunk az volt, hogy megmutassuk, a 

verseket sokféleképpen érezhetjük át, bemu-

tathatjuk őket szavalatban, dalban, táncban, 

rajzban egyaránt. Egyénileg és csoportosan is 

indulhattak ezen a kis tehetségkutató, vers-

népszerűsítő rendezvényen, mely nem volt 

verseny. Az elkészült műveket kiállítottuk. 

- A Herman Ottó Természetismereti Verseny 

országos döntőjét május 12-én rendezték 

Budapesten, a Műszaki Egyetem Központi 

Épületében. Iskolánkat 3 tanuló képviselte. 

Molnár Márton 6. osztályos tanuló 5. helyezést, 

Simon Júlia 5. osztályos tanuló 11. helyezést ért 

el (felkészítőjük Molnár Katalin). A 3. 

osztályosok közül Barátossy Álmos 10. helyezett 

lett (felkészítője: Sántáné Magda Márta). 

Gratulálunk mindnyájuknak. 

A Bafit Bozzay Pál- versmondó versenyére 

folyamatosan készültünk, s nagy örömünkre a 

Palásthy Bea színésznő vezette zsűri a 3. 

helyet ítélte oda Gaál Zsuzsanna 7. osztályos 

tanulónknak. Méltóképpen képviselte iskolán-

kat a 8. osztályból Borbély Fanni, Dégi Domi-

nik, Karácsony Nikolett és Tóth Dalma. Kö-

szönjük a zsűri másik két tagjának (Herczegh 

Zsuzsanna és Némethné Kelemen Irma) építő 

kritikáit.  
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Több hétig készültünk a Játsszunk a János 

vitézből! dramatizálásra, melyet a gyerekek 

külön- leges képességeiből kiindulva rendez-

tünk meg. A jelenet újszerű volt, hiszen ősi 
magyar népdallal, rappel és Globe- színházi 

megoldásokkal tettük emlékezetessé. Vecsei H. 

Miklós színész nagyon megdicsérte gyere-
keinket, kiemelte szép beszédüdüket, az ötletes 

jelmezeket, díszleteket, képi megjelenést. 

(Szereplők: Simon Júlia, Simon Zsófia, 

Stumpf Attila, Stumpf Enikő, Szabó 

Barnabás.) A zenei területen Rábaközi Rita, 

képzőművészeti területen Lipovszky- Drescher 

Mária, Bakonyi Alex, Mörk Andrea, 

zsűritagként Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra 

és György Péter segítette munkánkat. Az 
előadásért megosztott arany minősítést sze-

reztek művészgyerekeink. 

További felsős BAFIT eredmények: 
Képzőművészeti pályázat: Morvai Tamás-Sibak 

Dorottya Lilla I. hely, Gaál Botond I. hely, 

Bakonyi Alex III. hely 
 

„Ismerd meg Zánkát!” Molnár Márton-Stumpf 

Attila II. hely. Különdíjban részesült: Barátossy 

Szabolcs-Kovács Áron 
 

„Barátunk az erdő!” Barátossy Botond-Stróbl 

Kornél III. hely 
 

„Fűben-fában orvosság!” Sibak Vivien 

Szamóca-Simon Zsófia II. hely 
 

1849 m-es futás Fiú III. korcsoport: Pődör 

Kevin II. hely 
 

Felsős Foci: Borbély Balázs, Takács Flórián, 

Stróbl Kornél, Kustán Roland, Nagy Máté 

János, Gócza Márk, Gerencsér Szabolcs, Dégi 

Dominik, I. hely 
 

Streetball: Borbély Fanni, Egyed Laura, 

Molnár Fanni, Karácsony Nikolett, Tóth Dalma 

III. hely 
 

Rubik kocka kirakó veseny: Stróbl Kornél II. 

hely 
Különdíjban részesült: Cseh András (Lovassy 

Gimnázium) 

A községi Hősök napján Simon Zsófia és 

Dégi Dominik szavalata tette hangulatossá a 

megemlékezést.  

A Magyar Honismereti Szövetség 1848-49-es  

pályázatán Stróbl Kornél különdíjat kapott a 
Bozzay Pálról készült alkotásáért, és részt vehet 

nyáron a kőszegi honismereti tábor szakmai 

rendezvényein. Gratulálunk! 

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 

Dégi Dominik szavalata, a nyolcadikasok 

műsora és Siposné Bányai Ildikó bevezető 

gondolatai után megnézhettük és hallgathattuk a 

Határtalanul kirándulás képeit és a 6-7. 

osztályosok ismeretterjesztő gondolatait. 

- Az 5. és a 6. osztályosok az idei tanévben is 

együtt mentek tanulmányi kirándulásra. Bede 

Tamás, Molnár Katalin és Stumpfné Vass 

Violetta irányításával először a zirci Bakonyi 

Természettudományi Múzeum gazdag és 

rendkívül érdekes anyagával ismerkedhettek 

meg tanulóink. Innen útjuk Bakonybélbe, a 

Pannon Csillagdába vezetett, ahol megnéztek 

egy 3D-s filmet a Naprendszerről, majd Laci 

bácsi rendkívül érdekfeszítő tárlatvezetést 

tartott. Hazafelé Veszprémben jutott egy kis 

szabadidő is, majd harsány énekszó kísérte 

útjukat hazáig.  

A 7-8. osztály idén Budapestre kirándult, 

fővárosunk nevezetességeivel (budai Vár, 

Nemzeti Galéria, Vásárcsarnok) ismerkedett. 

Kísérők: Siposné Bányai Ildikó, Sánta Lajos, 

Csékei Marianna, dr. Vissi Gabriella, Szevaszti 

Becker. 

A Dök-napot június 12-én tartottuk, egy közös 

balatoni kirándulással, fürdéssel. 

Június 11-én Szekeres Kornél őrnagy 

bűnmegelőzési, jogi előadást- fórumot tartott az 

5-6., ill. a 7-8. osztálynak. 

A ballagás szervezésében és rendezésében 

iskolánk minden pedagógusa és dolgozója, 

tanulója részt vett. Köszönjük a szülők 

segítségét, főként Morvai Andrea és Egyed 

Melinda áldozatos munkáját! A műsort Siposné 

Bányai Ildikó és Sánta Lajos készítette. 

A második félévben két magántanulónk 

felkészítését irányítottuk, akiket sikeresen 

levizsgáztattunk június 17-én és 20-án. 

 

Csékei Marianna, Stumpfné  

Vass Violetta  
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Német nemzetiségi oktatás 

 

Német nemzetiségi oktatás – „Unalommentes övezet” 
 

„… csak hogy továbbra se unatkozzunk!” 

Az előző tanévben hagyományteremtő szándékkal állandó kiállítást szerveztünk azzal a céllal, hogy 

közelebb hozzuk tanulóink számára a sváb nagyszülők, dédszülők életvitelét, szokásait, hagyományait. 

Ebben a tanévben a „Schule damals” – „Iskola régen” elnevezésű kiállítást tekinthette meg a nagyérdemű 

közönség. Tanulóinkon kívül szülők, illetve az ide látogató vendégek is megismerhették, milyen 

tankönyvekből, milyen eszközökkel tanultak régen elődeink. A kiállítás anyagában szerepel egy gót 

betűkkel íródott, korabeli biblia, tintatartó, német nyelvű olvasókönyv, matekkönyv, földrajzi könyvek, 

térképek, iskolai egyenruha, köpeny… stb. 

Tracht-Tag, avagy a népviselet napja mindig vidám színfoltja iskolánk éves nemzetiségi programjának. 

A tanulók és a pedagógusok is nagy örömmel öltöztek be a német és más népek népviseletébe is, avagy 

egy-egy apró dísz vagy ruhadarab viselésével kapcsolódtak be a programba. Az alsó tagozatosok lelkesen 

adták elő azt a mondókát, vagy dalt, amit megtanultak ez alkalomból, illetve nagyon várták már a közös 

játékot, amelyet a negyedik osztályosok vezetésével sikeresen el is játszottak. Szántó Edit néni vezetésével 

táncra is sor került, amit nagyon élvezett a Bozzay apraja és nagyja.   

Június 12-én tartottuk a nemzetiségi témanapot, amelynek témája a tavasz, illetve az évszak köré 

csoportosuló ünnepek, azok szokásai, hagyományai voltak. A nagy hőségre tekintettel néhány szabadtéri 

feladatot át kellett szerveznünk (virágültetés, veteményezés, földmunkák: ásás, gereblyézés stb.). 

A program során az aprónép egy térkép segítségével csoportosan különböző izgalmas kutató- és felderítő 

munkát folytatva oldott meg érdekes feladatokat a témakörben. A négy alsós csapat tagjait a négy osztály 

tanulói vegyesen alkották, így a kicsik is be tudtak kapcsolódni a feladatokba. Négy használati tárgy alapján 

kaptak nevet a csapatok, melyekkel az előző nap találkoztak az alsós kiránduláson az akali tájházban: kút, 

gereben, szigony, tulipános láda. A kút csapat tagjai nyerték meg a 11 fordulóból álló szókeresős, 

képösszerakós, szópárkeresős, alkotós feladatokból álló versenyt. A felső tagozat osztályonként kis 

csoportokban, sok esetben az online világot segítségül hívva teljesítette a rá rótt gigászi feladatokat. A 

versenyt a 7. osztályosok nyerték. 

 

„Hajrá egyik győzzön a másik…” 

„Minden relatív” – mondta Albert Einstein, és milyen igaza volt! Minden tudás és bölcselet az 

összehasonlításban mutatja meg igazi értékét. Ennek megfelelően a Bozzayban a német nyelv területén az 

idei tanév is a megmérettetések jegyében telt, amelynek gyümölcseit a tanév végén arattuk az alábbi 

eredménnyel: 

BUSCH- Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége által kiírt országos nemzetiségi verseny: 

5. osztály: Barátossy Szabolcs, Nagy Sándor Levente, 6. osztály: Molnár Márton, Sibak Dorottya. A 6. 

osztályos csapat bejutott az országos döntőbe, ahová a legjobb 10 csapatot hívták meg, de sajnos az utolsó 

pillanatban betegség miatt le kellett mondanunk a részvételt. 
 

Ebben a tanévben a házi, vagyis az iskolai versenyünket is a nemzetiségi hagyományápolás köré 

csoportosítva hirdettük meg. A feladatok a népviselet, régi iskolai élet, családi életforma, falusi életmód, 

régi foglalkozások, étkezési szokások témaköreiből tevődtek össze. Nagy örömünkre tanulóink nagy 

lelkesedéssel vetették magukat a versengésbe. A feladatokat három fős csoportokban lehetett megoldani. 

A felső tagozatok versenyének győztese: Böhm Marcell, Morvai Tamás, Pádár Ákos alkotta trió lett. 
 

A nyolcadik osztályosok közül öt tanuló kísérelte meg a német alapfokú nyelvvizsga letételét: Molnár 

Fanni szóbeli és írásbeli vizsgára adta be jelentkezését, Morvai Tamás, Tóth Dalma, Pádár Ákos és 

Borbély Balázs pedig az írásbeli vizsgát választotta. Molnár Fanni a szóbeli megmérettetésen 80%-ot 

teljesített, az írásbeli vizsga eredményekről még nem kaptunk információt. 
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Május 22-én került sor az országos idegen nyelvi kompetencia mérésre a 6. és 8. osztályos tanulók 

körében. Az írásbeli mérést kiegészítettük szóbeli vizsgával is. A tanulók teljesítményéről diploma 

tanúskodik, amelyet iskolánk állított ki, és a bizonyítványosztáskor adott át a tanulóknak. Legügyesebben 

teljesítő tanulóink: 

6. osztály: Molnár Márton, Sibak Dorottya Lilla, Stumpf Attila 

8. osztály: Borbély Balázs, Dégi Dominik, Molnár Fanni,  

Iskolánkban már sok éves hagyomány, hogy a 4. osztályban is felmérjük tanulóink teljesítményét. A 

legjobban teljesítő tanulóink: Filep Lili, Keller Bence, Varga Ferenc 
 

A három és öt fordulós, egyéni, illetve csoportos országos német nyelvi verseny eredményeit az évzáró 

előtti pillanatokban kaptuk meg: 

HEBE: Erste Schritte: Varga Ferenc 11. hely, Gondos Réka 13. hely 

HEBE Anfänger: Simon Júlia 46. hely, Lengyel Jázmin-Bácsi Nóra-Borbély Eszter 42. hely 

HEBE Junior: Stróbl Kornél 3. hely, Simon Zsófia 10. hely 
 

„A jó pap is hóttig tanul…” 

A Bozzay mindkét német nyelvtanára elvégezte a KRÉTA használatához szükséges számítástechnikai 

képzést, valamint az IKT-eszközök felhasználásával kapcsolatos továbbképzést. 

Az idei tanévben Harapu-Kiss Tünde a Pedagógus II, Siposné Bányai Ildikó a Mesterpedagógus 

minősítést megcélzó portfólióját töltötte fel az Oktatási Hivatal internetes felületére. Harapu-Kiss Tünde 

februárban, az erre a célra kirendelt bizottság előtt sikeresen teljesítette a Pedagógus II. minősítést, kiválóan 

teljesített mind a tanórai foglalkozásokon, mind pedig a védés során bizottság előtt. Siposné Bányai Ildikó 

októberben bizonyíthat majd. 
 

„És a jó elnyeri méltó jutalmát...!” 

A BUSCH, a Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége támogatásával két tanulót jutalmazhattunk 

az éves tevékenységükért jutalomkirándulásban. A Fertó-tó és Ausztria közeli településeinek neveze-

tességeit játékos feladatok segítségével térképezték fel tanulóink. A kiránduláson Tóth Dalma és Molnár 

Fanni vett részt. 
 

Ebben a tanévben is pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Támogatáskezelő Zrt-hez nyári német és 

hagyományőrző tábor megvalósítása céljából a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen. A 

pályázaton 800.000,- Ft támogatást nyertünk, így 25 tanulónk vehet részt nyáron a Bozzay suli német nyelvi 

táborban. A táborozás hiányzó költségét a kisebbségi önkormányzat és a Zánkai Iskoláért Alapítvány 

támogatja. 
 

A városlődi nemzetiségi táborban 8 tanuló tölthet el egy hetet jutalomként a Zánkai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat finanszírozásával. 
 

A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával adhattunk át tanévzáró ünnepélyünkön 

jutalomkönyveket a kiemelkedő német nyelvi teljesítményekért. 

Az év alsós németese: Varga Ferenc 4. osztály 

Az év felsős németese: Molnár Fanni 8. osztály 

Mindketten értékes könyvjutalomban részesültek. 

Így a tanév végén kicsit fáradtan, elcsigázottan, de jól esik kiosztani és átvenni a díjakat, elismeréseket és 

jutalmakat, hogy aztán a jól megérdemelt pihenés következzék, és a szünet végére feltöltődve, nagy 

lendülettel vessük magunkat az új tanév új kihívásai elé. 

Szeptemberben veletek ugyanitt!! 

Ildikó néni és Tünde néni 

De addig is: 

„Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!” 

    (Andók Veronika) 
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Újra BAFIT Zánkán! 

 

A zánkai Bozzay Pál Általános Iskola Horváth Lajos igazgató úr vezetésével 1999. május 17-18-án 

rendezte meg a hagyományteremtés szándékával az első BAFIT-ot, amelynek kiemelt célja a szülőföld 

iránti elkötelezettség, a balatoni identitás erősítése volt. Ahogy akkor megfogalmazták: "A hazaszeretet 

alapját a szűkebben vett szülőföld felfedezése jelenti, éppen ezért a zánkai Bozzay Pál Általános Iskola 

szívügyének tekinti a Balaton-felvidék mind alaposabb megismerését... A Balaton-felvidéki Iskolák 

Találkozójának a célja, hogy a tájegység iskolái évenként más-más helyszínen bemutassák szaktárgyi, 

kulturális, sport és honismereti felkészültségüket, ezzel is erősítve önismeretüket, önbecsülésüket és e 

vidékhez való kötődésüket.„ 

Balatonfüredi (2000-ben), herendi (2001-ben), badacsonytomaji (2002-ben), balatonkenesei (2003-

ban), tihany-balatonfüredi (2016-ban), szentgáli (2017-ben) iskolák követték Zánkát a vendéglátó 

szerepkörben. 20 év elteltével, 2019. május 24-25-re, az 1849-es tavaszi hadjárat 170. évfordulójára 

hirdették meg a VIII. Balaton- felvidéki Iskolák Találkozóját, melyre csapatokat és egyéni versenyzőket 

is szeretettel és izgalommal vártak. A találkozó első napját a hagyományőrzés, a másodikat a sport és játék 

jegyében rendezték meg, sokrétű, izgalmas egyéni és csapatversenyekre, szabadidős kikapcsolódásra 

építve. A rendezvény fővédnöke Somogyi Győző, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas festőművész, 

hagyományőrző huszárőrmester, valamint Vecsei H. Miklós Junior Prima – díjas színművész, a Vígszínház 

társulatának tagja volt. 

A tanulók, szüleik és a pedagógusok példaértékű összefogással készültek a házigazda szerepkörre. A 

rendezvényre 22 iskolából több, mint 100 tanár kíséretében 660 tanulót neveztek, ez kiegészült a 110 fő 

képzőművészeti pályázaton résztvevő diákkal. A program logóját Lipovszky- Drescher Mária iparművész- 

rajztanár álmodta meg, s ő alkotta meg a díjazottak érmeit, a fesztivál karszalagot, az okleveleket, az 

emléklapokat, a találkozó résztvevőit köszöntő molinót, valamint azt a kerámiába öntött balatoni 

vízcseppet, amelyet a jövő évi BAFIT rendezőjének, a Csopaki Református Általános Iskola 

igazgatójának, Huszár Pálnénak a zánkai iskola intézményvezetője adott át. 

A meghívóban is feltüntetett együttműködő partnereknek is köszönhetően színvonalas találkozót sikerült 

lebonyolítani. Köszönhetően a védnököknek, akik segítségüket ingyen, és a gyerekek öröme, élményszerzése 

céljából ajánlották fel. Idézet Varga László igazgató úr leveléből: „ Mindig nagy öröm számunkra, ha olyan 

ügy mellé kérik fel támogatónak a Bakonyerdő ZRT.-t, amely rendezvények…azt a célt szolgálják, hogy a jövő 

generációjának, a gyermekeinknek, unokáinknak az őseik által létrehozott értékeket megmutatva a jövőbe 

vetett hitüket erősítik! A 8. Bafit rendezvény védnökségét a Bakonyerdő ZRT. büszkén vállalja!” 

A két napos rendezvény azonban nem jöhetett volna létre a Nemzeti Kulturális Alap, Kásler Miklós 

miniszter úr támogatása nélkül, hiszen pályázat útján 1 millió forintot nyert a rendezőség a program 

lebonyolítására. Zánka község önkormányzata, Filep Miklós polgármester úr, a rendezvény fővédnöke 1,5 

millió forinttal támogatta a találkozó megszervezését. 

A megnyitó ünnepségen köszöntőt mondott Horváth Lajos intézményvezető, aki a vándorkerámiát a 

csopakiaknak átadván elmondta: „..Ez a kerámia.. egy balatoni vízcsepp. Ebben a vízcseppben jelenjen 

meg a mi jókedvünk, jelenjenek meg a Balaton- felvidék történeti, kulturális értékei, a természeti 

környezetünknek a megóvásával kapcsolatos erőfeszítésünk.” Filep Miklós polgármester ünnepi 

beszédében elmondta: „ A program lehetőséget ad arra, gyerekek, hogy megismerjétek Zánkát, környezetét, 

magát a Balatont, a Balaton-felvidéket, és hogy jó hírét vigyétek Zánkának.” A találkozót Szabó Lajos 

Konrád, a Balatonfüredi Tankerület igazgatója nyitotta meg, beszédében kifejezte abbéli örömét, hogy újra 

feléledt ez a találkozó, s hozzátette: „Ez a találkozó kicsit más, mint egy tanulmányi verseny, vagy 

sportverseny, hiszen mindnyájan a Balaton- felvidékről érkezünk, egy olyan helyen élünk, amit mi magunk 

sem értékelünk úgy, ahogy kellene. Rendkívül sokszínű ez a vidék!” A megnyitó ünnepségen fellépett a 

Radetzky Hagyományőrző Huszár Egyesület és a Hangyaboly Népzenei Együttes Szabó Csaba, Pro 

Comitatu-díjas néptánc oktató vezetésével. A ragyogó napsütésben még közös éneklésre is sor került. 

A néptánc találkozó célja az volt, hogy a Kárpát-medence, ezen belül különösen a Balaton-felvidéki 

tájegység autentikus néptáncainak népszerűsítéséhez,  a  hagyományok  átörökítéséhez  járuljon  hozzá. Az 

iskolák színeiben  nevező  néptánccsoportok szabadon választott produkcióval léptek fel a zánkai Faluház- 
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ban. A műsorszámokat szakértő zsűri értékelte, az arra érdemes csoportok kiemelt arany, arany, ezüst és 

bronz minősítésben részesültek. 

A versmondó verseny lehetőséget biztosított a költészet és a honismeret iránt érdeklődő tanulóknak, 

hogy előadói képességeikről számot adjanak. Hozzájárult a ’48-49-es témakör irodalmi feldolgozásához, a 

gyerekek történettudatának formálásához, az iskola névadókultuszának ápolásához, az előadók művészeti 

tehetséggondozásához. A versmondó verseny zsűrielnöke Palásthy Bea, a Veszprémi Petőfi Színház 

színművésze volt. 

Az alsós korosztály szülőfölddel kapcsolatos érzelmi kötődésének kialakításához fontos út vezethet a 

tájegységhez kötődő meséken, regéken, mondákon keresztül. A mesevetélkedő során lehetőséget biztosí-

tottak azoknak a tanulóknak, akik szeretik a meséket, vagy a különféle érdekes történeteket, és ezeket szíve-

sen mondják el másoknak is. Olyan történeteket vártak a résztvevőktől, amelyek a Balaton és vidéke téma-

körben születtek, íródtak. A zsűri elnöke Módri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház színművésze volt.  

A képzőművészeti alkotásokat a badacsonytomaji székhelyű Szín-Vonal AMI igazgató asszonya, 

Baranyai Zoltánné bírálta el. A pályázatok és a kiállítás a szülőföldhöz, a magyar történelem kiemelkedő 

eseményeihez méltó esztétikai élményt, érzelmi azonosulást nyújtott. „Szülőföldünk a Balaton-felvidék” 

(természeti környezet, növények, állatok, épített környezet, kulturális szokások, hagyományok bemutatása) 

és/vagy „A dicsőséges tavaszi hadjárat” (történelmi esemény felidézése) témakörökben szabadon 

választott technikával készült műveket vártak, amelyek készülhettek egyéni, vagy csoportmunkában is. A 

legsikerültebb munkákból a könyvtár helyiségben kiállítás nyílt. 

A honismereti vetélkedő György Péternek, a Zánkai Honismereti Kör vezetőjének és Márkusné Vörös 

Hajnalkának, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökének szakmai irányításával zajlott. A 

vetélkedő és az azt megelőző kutatómunka, valamint egy honismereti vezetővel történő falubejárás 

megfelelő módszernek bizonyult Zánka és környéke megismeréséhez. A kutató munkát a Zánkai értéktár 

- Emlékkötet Zánka 850. évfordulójára, A szabadság embere: Bozzay Pál élete és művei c. kötet megfelelő 

részei alapján végezték el a résztvevők. A programot az iskola könyvtárában egy 48+1-es TOTÓ 

kitöltésével fejezték be a versenyzők, s a többi vetélkedőn is hasonló totó kitöltésével adtak számot 

tudásukról. 

Az „Óvjuk a Balatont!” programot az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai: dr. 

Takács Péter és Kardos Vivien állították össze és irányították. A 2-2 fős felső tagozatos csapatok vetélkedő 

formájában bővíthették környezetvédelmi szempontú tudásukat a Balatonról, a vízminőség, és a vízi 

élőhely megőrzésének emberi tényezőiről. A vetélkedőn azoknak szerettek volna lehetőséget biztosítani, 

akik teljes szívvel szeretik a Balatont, és maguk is tenni szeretnének a Balaton megóvása érdekében. A 

vetélkedő az iskolai tananyagra, valamint az MTA Limnológiai Kutatóintézetének munkatársai által 

levezetett ismeretterjesztő foglalkozáson elhangzottakra és bemutatottakra épült. Dr. Jordán Ferenc 

igazgató úr személyesen is jelen volt a rendezvényen és értékes ajándékokat adott át az eredményhirdetésen. 

A „Barátunk az erdő!” vetélkedőt a Bakonyerdő Zrt. védnökségével, Varga László vezérigazgató úr 

támogatásával Simon György és Kercselics Balázs erdészek vezették. A Zánka melletti parkerdőbe 

szakemberek által kísért ismeretterjesztő túrára invitálták az iskolák 2-2 fős felső tagozatos csapatait. Ennek 

során a résztvevők gyakorlati tudást szereztek a cseres elegyes erdő jellemzőiről, a WWF Erdőrezervátum 

és az erdőfelújítás fontosságáról. A vetélkedő anyaga a Bozzay- ökoiskola Madárbarát kert tanösvényéhez 

és az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan a hazai erdők ismerete, növény- és állatvilága, erdőfajták, 

erdőszintek, főbb gombafajok, az év fája és madara, valamint állathangok és lábnyomok felismerése, 

továbbá a terepbejárás során elhangzott ismeretek voltak. A verseny végére eldőlt, mely csapatok vannak 

leginkább tisztában az erdők szerepével az „Élő bolygó” fenntartásában.  

A „Fűben-fában orvosság!” vetélkedőnek a szakmailag kiválóan működő Gyógynövény-völgy adott 

otthont, mely országos hírnévre tett szert az elmúlt évek során, Zánka egyik legfontosabb turisztikai 

vonzerejévé vált. Iskolánként 2-2 fős felső tagozatos csapat ismerkedhetett a Gyógynövény-völgy 

értékeivel, mélyíthette tudását. A 2 órás szakvezetés során elhangzottak segítséget nyújtottak a 

vetélkedőhöz. Ennek során a gyerekek bizonyíthatták ez irányú fogékonyságukat, közösen feltárhatták az 

„ősi tudás”-t. A „Fűben-fában orvosság!” házigazdája a zánkai Gyógynövény-völgy szakmai vezetője, 

Takács Ferenc országosan is jegyzett szakember és családja, fia, Takács Tamás valamint Vókó László, a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa voltak.  
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A hegyestűi kalandtúrára Ancsin Gergely geológus (Bakony-Balaton UNESCO Geopark) szakmai 

vezetésével vállalkozott 38 diák és kísérőik. A Hegyestűt megcélozó kalandtúrán 2-2 fős felső tagozatos 

csapatok vettek részt. E programon a résztvevők megismerhették a környék természeti értékeit, különösen 

a geológiai adottságait. A Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyen megismerkedtek az egykori bazaltvulkán 

működésével, az ember természetátalakító tevékenységével és ez irányú felelősségével. A résztvevők a 

Hegyestű tetejéről páratlan körpanorámában gyönyörködhettek és sorra vehették a látnivalókat Tihanytól a 

Káli-medencén át a Badacsonyig. A túra végén az iskolák képviselői bizonyíthatták rátermettségüket.    

A jelenlévők a Radetzky Hagyományőrző Huszár Egyesület látványos bemutatójában gyönyör-

ködhettek és a téma iránt fogékonyabbak a 8. osztály termében folytathatták az időutazást, ahol Somogyi 

Győző Kossuth-díjas festőművész a szabadságharc csatáit varázsolta eléjük!  

Közben az 1849 m-es futóverseny résztvevőinek szurkolhatott a közönség. A futóverseny (korosztályos 

és fiú-leány bontásban értékelve) tömegsport rendezvény volt, mégis több annál, amennyiben fel kívánta 

hívni a figyelmet a 170 éve lezajló tavaszi hadjárat világtörténelmi jelentőségű erőfeszítéseire.  

Az első nap szabadidős programjai: a falmászás, a golfozás, valamint a Fővárosi Nagycirkusz 

artistáinak, Hornyák Istvánnak és Csürke Tibornak bemutatója- igen népszerűek voltak! A látványos, 

nívós helyszín sok gyermek érdeklődését felkeltette és különösen az nyerte el a tetszésüket, hogy maguk is 

kipróbálhatták az egyszerűbb feladatokat. A buborékfocizás és a Pöff- Litkey Vitorlás Iskola programja 

különleges, nem mindennapi, maradandó pillanatokat szerzett a gyerekeknek. Szép élményt nyújtottak a 

népművészeti és kézműves foglalkozások: csipkeverés, szövés, fafaragás, quilling, decoupage, patchwork. 

Köszönet a kézműves szakemberek közreműködéséért, a Mencshelyi Csipkeverő Hagyományokat Ápoló 

Baráti Kör részvételéért: Mátyás Ágota és Balogh Ernőné Bertalan Katalin segítségéért, valamint a 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület részéről Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna 

támogatásáért, aki az egykori zánkai református lelkész, 1848-as önkéntes honvéd hadnagy, Thury Károly 

ükunokája. A Balaton parti vitorlázás, a Gyógynövény-völgy és a Hegyestű csoportos látogatása a BAFIT 

fesztivál karszalagosainak pénteken és szombaton is ingyenes volt! Az első napi vetélkedők, versenyek 

eredményhirdetésére 15 órakor az iskola tornatermében került sor, a dobogós helyezettek részére érmek és 

oklevelek átadásával. 

A Sport- és játék napján, szombaton alsós sorverseny, alsós és felsős foci, streetball versenyszámokban 

vetélkedhettek a résztvevők. Vecsei H. Miklós Junior Príma-díjas színművész, a Vígszínház társulatának 

tagja közönségtalálkozójára izgatottan készültek, s nem csalódtak, fantasztikus élmény volt! A „Játsszunk 

a János vitézből!” 5 perces dramatizálásra, mely nem is volt igazán vetélkedő, 2 bátor csapat jelentkezett, 

mindkettő különlegeset alkotott. A Tapolcai Városi Sakk Sportegyesület rendezésében Istvándi Lajos 

nemzetközi sakkmester sakk szimultánt adott az iskolák 1-1 vállalkozó kedvű játékosa részére. A Rubik-

kocka kirakó verseny lebonyolításában Pintér Gábor tanár úr segédkezett a veszprémi Padányi 

Gimnáziumból. Itt minden résztvevő a saját 3 x 3- as kockájával indulhatott, amelyet a verseny előtt a 

rendezők összekevertek. A verseny saját rendezésű (nem profi) megmérettetés volt, indítóóra 

alkalmazásával. A Lego játszóház- és programozást Hollósy Szabolcs mérnök úr (Balaton-Bakony Kocka 

Klub) vezette. A záróünnepséget ismét 15 órakor tartották az iskola tornatermében, melynek keretében az 

aznapi vetélkedők, versenyek eredményhirdetésére került sor, a dobogós helyezettek részére érmek és 

oklevelek átadásával.  

A két nap alatt összességében a résztvevő iskolák majd’ mindegyike az élen végzett valamely 

versenyszámban, így a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola az Óvjuk a Balatont vetélkedő 1. 

helyét mondhatja magáénak, A Művészetek Völgye Általános Iskola, Monostorapáti az alsós 

képzőművészetben lett a legjobb. A Kinizsi Pál Általános Iskola, Nagyvázsonyból megszerezte az 1. helyet 

a Bozzay Pál versmondó versenyen, valamint az 1849 m-es futásban, a Csopaki Református Általános 

Iskola kiemelt aranyat kapott a néptáncban és első helyet az 1849 m-es futásban! A Révfülöpi Általános 

Iskola a streetballban és a János vitéz eljátszásában volt a legjobb, a Szigligeti Általános Iskola alsós 

mesemondón és képzőművészetben, valamint a Rubik- kocka kirakó versenyben végzett a képzeletbeli 

dobogó legfelső fokán. A Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola a Bozzay Pál versmondó 

versenyen, az alsós mesemondón, az Ismerd meg Zánkát! és Barátunk az erdő vetélkedőn, alsós fociban, s 

az 1849 m-es futásban 2 korcsoportban is a legjobbnak bizonyult. A nemesvámosi Petőfi Sándor Általános 

Iskola az 1849 m-es futásban lett első, a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly dr. Nagy Endre  Tagiskolája, Ba- 
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latonederics az 1849 m-es futásban 2 korcsoportban is az élen végzett. A Tatay Sándor Általános Iskola, 

Badacsonytomaj 2 néptánc előadása is kiemelt arany minősítést kapott, valamint győztek a 

sakkszimultánban és az 1849 m-es futásban is. A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

1. helyezést ért el a felsős képzőművész kategóriában, a Fűben- fában orvosság vetélkedőn és az 1849 m-

es futásban. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézménye kiemelt arannyal 

távozott az első napról néptánc produkciójáért, hasonlóképpen örülhetett a kiemelt aranynak néptánc 

kategóriában a Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi. A Csajági Református Általános 

Iskola megnyerte a Kalandtúrára fel! vetélkedőt, a Lőrincze Lajos Általános Iskola, Szentgál alsós és felsős 

képző-művészetben összesen 5 1. helyezést tudhatott magáénak az első napon. A tapolcai 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola kiemelt arany minősítéssel büszkélkedhetett 

néptánc produkciójáért. A veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola a Kalandtúrára fel! vetélkedő 2. 

helyezettje lett, a nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános Iskola csapata a Fűben-fában orvosság 

vetélkedőjén elhozta a harmadik helyezést! A Gógánfai Fekete István Általános Iskola, a Csajági 

Református Általános Iskola Balatonfőkajári Tagintézménye és a Padányi Katolikus Általános Iskola 

Tótvázsonyi Tagiskola tanulói igen lelkesen és szépen szerepeltek a különböző versenyszámokban! A 

házigazda Bozzay Pál Általános Iskola képzőművészetben 3 1. helyezést ért el, megnyerte az alsós sor-

versenyt és a felsős focit, a sakkszimultánt és a János vitéz dramatizálásért is megosztott 1. helyezést ért el.  

A rendezvény visszhangja igen jó volt a gyerekek és a pedagógusok körében egyaránt: „Gratulálunk 

a Bafit újabb megrendezéséhez, köszönjük a meghívást és a lehetőséget a szereplésre. Tanítványaink 

nagyon élvezték a két napot, többen jelezték, hogy ritka élményekkel gazdagodtak”(olvasható a Radnóti 

iskola köszönőlevelében). „Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a nagyon profi módon megszervezett 

rendezvényen! A háttérmunka és az egész lebonyolítása erőt próbáló lehetett…Gyerekeink, kollégáink is 

sok szép emlékkel jöttek haza, főképp, hogy sok dobogós helyezést szereztünk” (írták Nemesvámosról). 

A programról tudósított a Napló, a Balatontipp, a Balatoni Futár, a Zánkai Hírmondó, további részletes 

tájékoztatást nyújtanak a Zánka tv honlapján és youtube csatornáján elérhető videók, és a 

www.bafit.bozzaysuli.hu honlapon megtekinthető videók és fotók.  
 

Stumpfné Vass Violetta 

 

*** 
 

Sporteredmények 
 

A legutóbbi Hírmondó megjelenését követően ismét kiváló sporteredményekről számolhatok be, melyek 

időrendben a következők voltak. 

Április 16-án az iskola felsős focicsapata újra bizonyította felkészültségét, lelkesedését a Tihanyi Bencés 

Iskola szervezésében lebonyolított Kisiskolák Körzeti Kispályás Labdarúgó tornáján. A versenyen négy 

iskola vett részt, kitartó küzdelmeket követően sikerült kiharcolni a továbbjutást biztosító első helyezést. A 

megye kisiskoláinak csapatai Tapolcán mérkőztek meg az országos versenyre való eljutás reményében, itt 

focistáink a negyedik helyezést szerezték meg. Csapattagok: Nagy Máté János, Kustán Roland, Takács 

Flórián, Gerencsér Szabolcs, Végh Zsombor, Dégi Dominik, Stróbl Kornél, Gócza Márk, Borbély Balázs, 

Morvai Tamás Gergely, Horváth András. 

Április 30-án ismét útra keltünk, hogy részt vegyünk a Veszprémben megrendezésre kerülő Atlétika 

Körzeti Versenyen, ahol a népes Bozzays csapat ismét bizonyította a futó és ugró számok iránti 

elkötelezettségét. Diákjaink a következő eredményekkel tértek haza: 

Fiú 100 m síkfutás IV. korcsoport: Gaál Botond 3. hely 

Leány 100 m síkfutás IV. korcsoport: Gaál Zsuzsanna 2. hely 

Fiú 300 m síkfutás IV. korcsoport: Gaál Botond 2. hely, Kustán Roland 3. hely 

Fiú kislabdahajítás IV. korcsoport: Gócza Márk 3. hely 

Fiú 4 x100m váltó IV. korcsoport: Gaál Botond, Gerencsér Szabolcs, Gócza Márk, Kustán Roland 2. hely 

Leány 4 x 100 m váltó III. korcsoport: Csonka Ajsa, Lengyel Jázmin Bianka, Simon Júlia, Somogyi 

Tamara 3. hely 

Hírmondó ZÁNKAI 

https://www.facebook.com/groups/371778046166869/permalink/2506017432742909/
https://www.facebook.com/groups/371778046166869/permalink/2506017432742909/
http://www.bafit.bozzaysuli.hu/


29. évfolyam 2-3. szám 21 

 
Külön öröm, hogy a versenyzők közül Gaál Zsuzsanna, Gaál Botond és a fiú 4 x 100m-es váltó 

továbbjutott a május 8-án szintén a megyeszékhelyen megrendezett Megyei Atlétika Verseny Döntőjébe, 

ahol ismét jó eredményükkel öregbítették iskolánk hírnevét. 

Eredmények: 

Fiú 300 m síkfutás IV. korcsoport: Gaál Botond 10. hely 

Leány 100 m-es síkfutás: Gaál Zsuzsanna 4. hely 

Fiú 4 x100m váltó IV. korcsoport: Gaál Botond, Gerencsér Szabolcs, Gócza Márk, Kustán Roland 9. hely 

2019.05.03-án immár sokadik alkalommal adott színvonalas helyszínt a Kisiskolák Körzeti Atlétikai 

Versenyének a Zánkai Erzsébet-tábor, versenyzőink népes csapata az alábbi eredményeket szerezte meg: 

Fiú egyéni összetett IV. korcsoport: Morvai Tamás Gergely 2. hely, Borbély Balázs 3. hely 

Fiú 800 m-es síkfutás IV. korcsoport: Pődör Dávid 3. hely, Morvai Tamás Gergely 4. hely 

Leány 800 m-es síkfutás: Gaál Zsuzsanna 3. hely, Bakonyi Jázmin 4. hely 

Fiú Svéd váltó: Barátossy Szabolcs, Pődör Kevin, Gaál Botond, Borbély Balázs 3. hely 

Leány Svéd váltó: Pődör Leila Roxána, Lengyel Jázmin Bianka, Gaál Zsuzsanna, Bakonyi Jázmin 1. hely 

Természetesen ezen a versenyen is voltak továbbjutóink a 2019.05.15.-én Veszprémben rendezett döntőbe, 

ahol a szakadó eső ellenére a leány svéd váltónk a kiemelkedő második helyezést szerezte meg. 

Mindannyian vártuk és közel háromnegyed évet készültünk a Balaton-felvidék diákságának egyik legrango-

sabb kulturális, művészeti és sport fesztiváljára a BAFIT-ra, mely megmozgatta iskolánk teljes tanuló közös-

ségét, szülőket, tanárokat, a község apraját-nagyját. Magától értetődött, hogy sportolóink is szép számmal 

vettek részt a sportos programokon. Mindannyiunk büszkeségére a következő eredményeket értük el: 

1849 m-es futás Fiú III. korcsoport: Pődör Kevin 2. hely 

Alsós foci: Varga Ferenc, Kulics Márkó Noel, Végh Hunor, Tóth Richárd, Barátossy Álmos, Szabó 

Márton, Szabó Csoma 2.hely 

Felsős Foci: Borbély Balázs, Takács Flórián, Stróbl Kornél, Kustán Roland, Nagy Máté János, Gócza 

Márk, Gerencsér Szabolcs, Dégi Dominik, Böhm Marcell 1. hely 

Streetball: Borbély Fanni, Molnár Fanni, Karácsony Nikolett, Tóth Dalma 3. hely 

Gaál Zsuzsanna, Sibak Szamóca, Vincze Hanna 4. hely 

Egyed Laura Bakonyi Jázmin, Hajdú Helga, Szász Virág Napsugár 5. hely 
 

Az eredményekhez gratulálunk, diákjainknak tartalmas vakációt kívánunk! 
 

Bede Tamás 

 

*** 
 

ÖKOISKOLA BESZÁMOLÓ  

2018/2019. tanév 
 

Iskolánk az idei tanévben is tagja volt az Ökoiskolák hálózatának. Feladatunk továbbra is az, hogy tanulóink 

fenntarthatóságra nevelése közben képessé tegyük őket környezeti értékeink megóvására. Intézményünk 

2018. január 1-től a 2019. december 31. közötti időszakban az „Ökoiskola” címet viselheti. 
 

Ökoiskola munkatervet készítettünk az iskolavezetéssel, a tantestülettel és a DÖK-kel egyeztetve, melynek 

a 2018-2019. tanévben megvalósuló feladatai a következők voltak: 

 Téli madáretetés az első fagyok megjelenésétől azok elmúltáig Molnár Katalin irányításával, a DÖK 

tagok bevonásával (az eleséget dr Vissi Gabriella szülőtől és az iskolai alapítványtól kaptuk). 

 „Ökosarok” kialakítása használt-elem- és műanyagkupak gyűjtővel, természettudományos folyóiratok-

kal, faliújsággal 
 

folytatás a 24. oldalon 
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A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciamérésének legfrissebb eredményei 

2017/2018. tanév 
 

Iskola 
Osz-

tály 

Mate-

matika 

Magyar 

(szövegértés) 
Oszt.átl. és 

össz.átlag 
 Iskola 

Osz-

tály 

Mate-

matika 

Magyar 

(szövegértés) 
Oszt.átl. és 

össz.átlag 

1. Tihany 
Tihanyi Bencés Iskola  

6. 1548 1560 1554 
14-15.  

          Révfülöp 

6. 1513 1570 1541,5 

8. 1824 1798 1811 8. 1632 1596 1614 

Tantárgyi és össz. átlag 1686 1679 1682,5 Tantárgyi és össz. átlag 1572,5 1583 1577,75 

2. Csopak 

Református 

6. 1539 1511 1525 
14-15. Tapolca 

Bárdos Lajos 

6. 1507 1521 1514 

8. 1823 1764 1793,5 8. 1635 1648 1641,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1681 1637,5 1659,25 Tantárgyi és össz. átlag 1571 1584,5 1577,75 

3. Nemesvámos 

Petőfi Sándor 

6. 1593 1540 1566,5 
16. Zánka 

Bozzay Pál 

6. 1478 1498 1488 

8. 1747 1722 1734,5 8. 1663 1640 1651,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1670 1631 1650,5 Tantárgyi és össz. átlag 1570,5 1569 1569,75 

4. Tapolca 

Nagyboldogasszony 

6. 1634 1590 1612 
17. Balatonfűzfő 

Irinyi János 

6. 1568 1502 1535 

8. 1698 1641 1669,5 8. 1623 1577 1600 

Tantárgyi és össz. átlag 1666 1615,5 1640,75 Tantárgyi és össz. átlag 1595,5 1539,5 1567,5 

5. Balatonfüred 

Radnóti Miklós 

6. 1588 1540 1564 
18. Litér 

Református 

6. 1435 1538 1486,5 

8. 1725 1657 1691 8. 1692 1585 1638,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1656,5 1598,5 1627,5 Tantárgyi és össz. átlag 1563,5 1561,5 1562,5 

6. Balatonalmádi 

Györgyi Dénes 

6. 1553 1579 1566 
19. Balatonkenese 

Pilinszky János 

6. 1540 1474 1507 

8. 1716 1659 1687,5 8. 1623 1577 1600 

Tantárgyi és össz. átlag 1634,5 1619 1626,75 Tantárgyi és össz. átlag 1581,5 1525,5 1553,5 

7. Balatoncsicsó 

Nivegy-völgyi 

6. 1568 1567 1567,5 

Országos átlag 

6. 1499 1492 1495,5 

8. 1679 1660 1669,5 8. 1614 1602 1608 

Tantárgyi és össz. átlag 1623,5 1613,5 1618,5 Tantárgyi és össz. átlag 1556,5 1547 1551,75 

8. Tótvázsony 

Padányi tagiskolája 

6. 1565 1620 1592,5 20. Berhida 

II. Rákóczi Ferenc 

6. 1429 1464 1446,5 

8. 1646 1635 1640,5 8. 1668 1610 1639 

Tantárgyi és össz. átlag 1605,5 1627,5 1616,5 Tantárgyi és össz. átlag 1548,5 1537 1542,75 

Budapesti iskolák 

átlaga 

6. 1552 1549 1550,5 21. Monostorapáti 

Művészetek Völgye 

6. 1465 1443 1454 

8. 1665 1648 1656,5 8. 1604 1643 1623,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1608,5 1598,5 1603,5 Tantárgyi és össz. átlag 1534,5 1543 1538,75 

9. Balatonfüred 

Eötvös Loránd 

6. 1545 1562 1553,5 
22. Szigliget 

6. 1457 1465 1461 

8. 1663 1631 1647 8. 1605 1607 1606 

Tantárgyi és össz. átlag 1604 1596,5 1600,25 Tantárgyi és össz. átlag 1531 1536 1533,5 

10. Balatonfüred 
Református 

6. 1564 1534 1549 

Városi iskolák átlaga 

6. 1480 1474 1477 

8. 1635 1661 1648 8. 1586 1574 1580 

Tantárgyi és össz. átlag 1599,5 1597,5 1598,5 Tantárgyi és össz. átlag 1533 1524 1528,5 

11. Alsóörs 

Endrődi Sándor 

6. 1536 1472 1504 
23. Badacsonytomaj 

Tatay Sándor 

6. 1466 1470 1468 

8. 1725 1628 1676,5 8. 1590 1586 1588 

Tantárgyi és össz. átlag 1630,5 1550 1590,25 Tantárgyi és össz. átlag 1528 1528 1528 

12.Balatonalmádi 

Vörösberény 

6. 1550 1528 1539 
Községi iskolák 

átlaga 

6. 1446 1429 1437,5 

8. 1634 1625 1629,5 8. 1548 1530 1539 

Tantárgyi és össz. átlag 1592 1576,5 1584,25 Tantárgyi és össz. átlag 1497 1479,5 1488,25 

Megyeszékhelyek 

átlaga 

6. 1526 1526 1526 24.Nemesgulács 

Keresztury Dezső 

6. 1348 1388 1368 

8. 1638 1627 1632,5 8. 1575 1575 1575 

Tantárgyi és össz. átlag 1582 1576,5 1579,25 Tantárgyi és össz. átlag 1461,5 1481,5 1471,5 

13. Nagyvázsony 

Kinizsi Pál 

6. 1513 1451 1482 25. Berhida 

Ady Endre 

6. 1362 1352 1357 

8. 1672 1678 1675 8. 1311 1316 1313,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1592,5 1564,5 1578,5 Tantárgyi és össz. átlag 1336,5 1334 1335,25 

Forrás: www.oktatas.hu 
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Nyolcadik osztályosaink a 2019. január19-i írásbeli felvételi dolgozatok megírását követően – 19 főből 17-

en mérették meg magukat – beadták jelentkezésüket az általuk választott középiskolákba. Az év végi 

tanulmányi eredmények, a központi felvételi dolgozatok és az esetleges szóbeli vizsgákat – 

elbeszélgetéseket követően tanulóink szeptembertől az alábbi helyszíneken folytatják tanulmányaikat. 

Sok sikert kívánunk a követelmények teljesítéséhez! 
 

s.sz. név iskola tagozat iskola típus 

1. Bakonyi Jázmin 
Keszthelyi Asbóth Sándor 

Szakgimnázium 

rendészet és 

közszolgálat  
szakgimnázium 

2. Borbély Balázs 
Szombathelyi Nagy Lajos 

Gimnázium 
sportosztály gimnázium 

3. Borbély Fanni  
Szent Benedek Középiskola 

Balatonfüred 
cukrász szakközépiskola 

4. Böhm Marcell 
Batsányi János Gimnázium 

Tapolca 
emelt angol gimnázium 

5. Dégi Dominik 
Pannonhalmi Bencés 

Gimnázium 
gimnáziumi gimnázium 

6. Egyed Laura 
Kőszegi Evangélikus 

Szakgimnázium 
lovász szakközépiskola 

7. Hajdú Helga Viola 
Szent Benedek Középiskola 

Balatonfüred 

angol nyelvi 

előkészítő 
gimnázium 

8. Horváth András 
Veszprémi Szakképzési 

Centrum 

mechatronikai 

technikus 
szakgimnázium 

9. Karácsony Nikolett 

Székesfehérvári Deák Ferenc 

Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari 

Szakgimnázium 

szakács szakközépiskola 

10. Molnár Fanni 
Eötvös József Evangélikus 

Gimnázium Sopron 

kortárs-, és modern 

táncos  
szakgimnázium 

11. Morvai Tamás 
Veszprémi Szakképzési 

Centrum 

mechatronikai 

technikus 
szakgimnázium 

12. Pádár Ákos 
Vetési Albert Gimnázium 

Veszprém 
emelt biológia gimnázium 

13. Pődör Dávid  
Pápai Acsády Ignác 

Szakképző Iskola 
vendéglátás szakgimnázium 

14. Sirsom Olivér Ajkai Gimnázium 
mechatronikai 

technikus 
szakgimnázium 

15. Szász Virág Napsugár 
Batsányi János Gimnázium 

Tapolca 
emelt német szakgimnázium 

16. Takács Flórián 
Lóczy Lajos Gimnázium 

Balatonfüred 

emelt angol, 

informatika 
gimnázium 

17. Tóth Dalma 
Lóczy Lajos Gimnázium 

Balatonfüred 

magyar- német két 

tanítási nyelvű 
gimnázium 

18. Tóth Olivér 

Veszprémi SZC Jendrassik - 

Venesz Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

vendéglátóipar 

ágazat 
szakgimnázium 

19. Végh Zsombor 

Veszprémi SZC Jendrassik - 

Venesz Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

közlekedésgépész szakgimnázium 
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folytatás a 24. oldalról 
 Szemétszedés az iskola udvarán havi rendszerességgel a napközis nevelők (Szabó Ida, Stumpfné Vass 

Violetta, Csékei Marianna, Molnár Katalin és dr Horváth Tivadarné) irányításával. 

 Szoros együttműködést létesítettünk a természetvédő szervezetekkel: Gázló Egyesület, Balaton-

felvidéki Nemzeti Park, Bakony-Balaton UNESCO Globális Geopark, tudományos ismeretterjesztő 

előadások, vetélkedők szervezése.  

 Októberben iskolánk udvarán komplex „Madárbarát kert tanösvény” lett kialakítva. Mindezt dr Vissi 

Gabriella szülő finanszírozta és hozta létre. A 8 db odú, 4 db etető, veréblakótelep, madáritató, süntanya, 

békamenedék és 20 db oktatótábla elhelyezésében, védőborítóval való ellátásában és rögzítésében 

Marton Szabolcs vett részt. 

 Rajzpályázat és plakátkészítő verseny kiírása az „Állatok Világnapja” alkalmából a DÖK, Siposné 

Bányai Ildikó szervezésében 
 2018. október elején Bősz Imre földrajz szakos tanár, ásványgyűjtő, bemutatóval egybekötött 

tudományos előadást tartott külön-külön minden osztálynak a közvetlen környezetünkben fel lelhető 

ásványokról, kőzetekről. 

 2018-ban októberben, decemberben, 2019-ben pedig márciusban a 3. és 4. osztályos tanulóink a DADA 

program keretében bűnmegelőző előadásokon vehettek részt Szekeres Kornél őrnagy vezetésével a 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság szervezésében. A tanév végén az egész iskolának osztályonként is 

tartott előadást a nyár veszélyeiről. 

 Az alsó tagozatosok a pályaválasztási orientációs nap keretében látogatást tettek a „Gyógynö-

vényvölgy”-be. Takács Ferenc gyógynövényszakértő és felesége irányításával megismerkedhettek 

tanulóink a lakóhelyünk környékén megtalálható legfontosabb gyógynövényekkel, azok feldolgozásával 

és teakóstolás közben megtudhatták azok gyógyhatását is. A felső tagozatosok az Inhof család ökogaz-

daságába látogattak, ahol megismerkedhettek a felelős állattartással. 

 2018. december 21-én adventi kézműves foglalkozást szervezett tanulóinknak az SZM újrahasznosított 

anyagokból. 

 Hulladékpapír gyűjtése az egész tanév folyamán a teljes iskola részvételével. 

 2019. március 1-én az SZM farsangi délutánt szervezett, ahol a jelmezversenyen előnyt élveztek az 

újrahasznosított anyagokból készült jelmezek. 

 2019. április 16-án húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek részt tanulóink az SZM szervezésében, 

ahol többségében természetes anyagokból készíthettek díszeket, ajándékot.  

 Az idei tanévben is csatlakoztunk a „Fenntarthatósági -témahét”-hez.  A harmadik osztályosok a „Víz 

világnapjára” térbeli alkotásokat készítettek tanító nénijük, Sántáné Magda Márta vezetésével, 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 következményei voltak. 

 A tanév egésze folyamán tanulóink az egészséges életmód jegyében részt vettek különböző 

sportversenyeken Bede Tamás testnevelő irányításával: mezei futóverseny, kis iskolák futball körzeti  

döntő, atlétika diákolimpia megyei döntő, kis iskolák atlétikadöntő. Iskolánk 3.-6. osztályosai 5 

alkalommal ingyenes úszásoktatáson vehettek részt Balatonfüreden Bede Tamás testnevelő, Szántó Edit 

tanítónő és Szabó Ida pedagógiai asszisztens vezetésével. 

 A tehetséggondozás keretében tanulóink részt vettek természettudományos vetélkedőkön (Herman Ottó 

Természetismereti Verseny). 

 Csatlakoztunk a Böhmné Kocsis Szilvia és Sólyom Gyula által szervezett, az egész falut mozgósító TE 

SZEDD! szemétszedési programhoz. Az 5. osztályosok Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra, Tóthné 

Bőczi Ildikó és Szabó Ida, míg a 6. osztályosok Molnár Katalin irányításával az iskola környékéről 

gyűjtötték zsákokba a szemetet. Az alsó tagozatosok az iskolaudvart varázsolták tisztává. 

 A tanév folyamán több alkalommal is Rózsa Gabriella védőnő kóstolóval egybekötött előadást tartott 

tanulóinknak az egészséges táplálkozásról. 

 Iskolánk, Horváth Lajos intézményvezetőnk irányításával, szervezésével 20 év elteltével, 2019. május 

24-25-én újra megszervezte a Balaton-felvidéki Iskolák Találkozóját, melyre 22 iskolából közel 700 

tanuló és 100 kísérőtanár érkezett. Az ökoiskolai szemléletet 4 vetélkedő anyaga is tükrözte. Az „Óvjuk  
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a Balatont” programot az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai: dr Takács Péter és 

Kardos Vivien állították össze és irányították. A 2-2 fős felső tagozatos csapatok vetélkedő formájában 

bővíthették környezetvédelmi szempontú tudásukat a Balatonról, a vízminőség és a vízi élőhely 

megőrzésének emberi tényezőiről. Dr Jordán Ferenc igazgató úr személyesen is jelen volt a 

rendezvényen és értékes ajándékokat adott át az eredményhirdetésen. A „Barátunk az erdő” vetélkedőt 

a Bakonyerdő Zrt. védnökségével, Varga László igazgató úr támogatásával Simon György és Kercselics 

Balázs erdészek vezették. A Zánka melletti Várhegy erdejében a 2-2 fős felsős csapatok gyakorlati tudást 

szereztek a cseres elegyes erdő jellemzőiről, a WWF Erdőrezervátum és az erdőfelújítás fontosságáról. 

A verseny végére eldőlt, mely csapatok vannak leginkább tisztában az erdők szerepével az „Élő bolygó” 

fenntartásában. A „Fűben-fában orvosság!” vetélkedőnek a szakmailag kiválóan működő Gyógynövény-

völgy adott otthont, mely országos hírnévre tett szert az elmúlt évek során. Iskolánként 2-2 fős felső 

tagozatos csapat ismerkedett a Gyógynövény-völgy értékeivel, bizonyíthatta ezirányú fogékonyságát, 

feltárhatta az „ősi tudás”-t. A „házigazda” Takács Ferenc országosan is jegyzett szakember és családja, 

fia, Takács Tamás valamint Vókó László, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa voltak. A 

hegyestűi kalandtúrára Ancsin Gergely geológus, A Bakony-Balaton UNESCO Geopark munkatársának 

szakmai vezetésével vállalkozott 38 diák és kísérőik. A Hegyestűt megcélozó túrán 2-2 fős felső 

tagozatos csapatok ismerhették meg a környék természeti értékeit, geológiai adottságait. 

Megismerkedhettek az egykori bazaltvulkán működésével, az ember természetátalakító 

tevékenységével, ez irányú felelősségével. A Pádár Tibor közreműködésével kölcsönkapott 10 nagy 

szemeteskuka segítségével a rendezvény egésze során meg tudtuk oldani az iskolában és az 

iskolaudvaron a szelektív szemétgyűjtést. 

 2019. május 28-án iskolánk 4 fős válogatottja Bede Tamás vezetésével részt vett a „Már tudok 

biztonságosan közlekedni” közlekedési vetélkedő balatonfüredi döntőjén. 

 A DÖK, Siposné Bányai Ildikó szervezésében madárismereti versenyre hívta a felső tagozatosokat. 

 2019. június 12-én a DÖK, Siposné Bányai Ildikó szervezésében „Nemzetiségi-sportnap” –ot rendezett 

a zánkai strandon az egészséges életmód jegyében.  
 

Molnár Katalin 
 

*** 
 

Búcsúztató 
 

Kedves Jelenlévők! 
 

Őszintén bevallom, hogy amikor tudomásomra jutott, 

itt nekem is beszélnem kell, nagyon kétségbe estem. 

Mit tegyek? Mit? Irány az asztalfiók, meg az 

emlékek, de ha semmi sem segít, akkor irány az 

internet! Mégiscsak infótanár vagyok! 

Szerencsére találtam egy művet, amit az ismeretlen 

szerző S. L. monogrammal látott el. Ez a mű kísérteti-

esen hajaz az én jelenlegi osztályom tanulóira. 

Engedelmükkel megosztom a kedves jelenlévőkkel 

S. L. művét: 
 

Itt van tizenkilenc gyerek, akik elballagnak mindjárt, 

most nem tanulnak matekot, nem használnak tintát. 

Nézzük meg hát őket, szedjük csak csokorba, 

mit végeztünk eddig, és kiből mi lesz holnap? 
 

Rendőr lesz a Jázmin, Balázs talán edző, 

Fanni süteményt süt. Marci, döntés? Később. 

Dominik tán tiszt lesz, Laura meg lovász, 

Helga pedig lehet, éppen tesi tanár? 

Andris gépet épít, Niki lesz a szakács, 

Fannika táncos lesz, Tamás robotot gyárt. 

Ákos állatorvos, Dávid vendégül lát, 

Infós lesz Olivér, Sugi, valami más. 

Flóri angol, infó? Dalma talán színész, 

Olivér pincér lesz, Zsombi pedig erdész. 

Ja, nem. Közlekedésgépész. 
 

S én, az osztályfőnök, maradok ki voltam. 

Van-e gondom? - nincsen, illetve csak egy van: 

a ballagás után vajon mennyi pezsgőt bontsak? 
 

És Ti, ballagóink hallgassatok énrám: 

Legyetek vidámak, induljatok tovább! 

Vezessen titeket a Huligánok hangja: 

Zenész! Indítsd, kérlek, szóljon végre a dal! 

 
Sánta Lajos  

osztályfőnök 
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Bozzay-díj 2019 

 

Pádár Ákos 8. osztályos tanuló 
 

Pádár Ákos, az idei díjazottunk, az iskola Bozzay-

díj szabályzatában leírtaknak maradéktalanul ele-

get tesz. 

Magatartása nyolc évfolyamon keresztül példa-

mutató volt. Társaival mindig megtalálta a meg-

felelő, kulturált hangnemet. Ákos nem a harsány-

ságával, sokkal inkább a maga intellektuális csen-

dességével hívta fel magára a figyelmet. Fanyar 

humora, ami kissé mackós mozgásával harmó-

niában van, sokak arcára varázsolt derültséget. 

Kiemelhető, hogy még baráti körben sem használt 

trágár kifejezéseket.  

Felnőttekkel szemben, akár pedagógusról, akár 

más iskolai alkalmazottról vagy egyéb személyről 

legyen szó, mindig tisztelettudóan viselkedett. 

Kéréseit és kérdéseit tanárai felé a megfelelő 

hangnemben és hangerővel tolmácsolta.  

Kérésre szívesen mesélt. Élményeit nagyon 

élvezetes módon osztotta meg a hallgatóságával.  

Szabálytisztelete példás: a házirend előírásai 

vagy a Bozzaysok 12 pontja számára mindig 

iránytű volt. A tanulócsoport írott és íratlan 

szabályait is mindig betartotta. A csoportmun-

kákban is részt vett, elfogadta és magas szinten 

teljesítette a reá szabott szerepet.  

Környezetére igényes: nem szemetelt, a padját-

fiókját és egyéb felszereléseit is tisztán tartotta.  

Az általános iskolai tanulmányi eredményeit 

példaként állíthatjuk társai elé: bár nem volt mind 

a nyolc év alatt kitűnő tanuló, azonban Ákos példás 

és jeles teljesítménye még így is elismerésre méltó. 

Tanulmányi előmenetele példázza legjobban, hogy 

megfelelő szorgalommal, a házi feladatok elkészí-

tésével és a rendszeres tanulással nagyon szép 

eredményeket lehet elérni iskolánkban. 

Bozzay-díjasunk tevékenyen kivette részét 

iskolánk kulturális tevékenységéből is. Már óvódás 

korában elkezdte a néptáncot, amelyet hosszú 

éveken keresztül folytatott. Főleg alsó tagozatban, 

de felsősként is résztvevője, sőt helyezettje volt 

vers-és prózamondó versenyeknek. Matematika 

tantárgyból is megmérette magát: többször szere-

pelt eredményesen Zrínyi és alapműveleti mate-

matika versenyeken is. 

Ákos érdeklődése az évek során egyre inkább a 

természeti környezetünk felé fordult. Természet-

ismereti és természetvédelmi vetélkedőkön hosszú 

éveken keresztül képviselte iskolánkat kiemelkedő 

teljesítménnyel, hol egyénileg, hol csoportosan. 

Alsósként a Bendegúz országos levelős verse-

nyeken szerepelt kitűnően, felső tagozatban az 

úgynevezett geopark vetélkedőkön bizonyította 

tehetségét. Eredményes versenyzését jutalom-

kirándulások is jelzik. Ennek a természet iránti 

elkötelezettségnek köszönhető, hogy Ákos tanul-

mányait a Vetési Albert Gimnázium biológia tago-

zatán folytatja. Írásbeli felvételijét a tőle elvárható 

szinten teljesítette, azonban mindenképpen emel-

jük ki, hogy a biológia szóbeli felvételijére az 

elérhető maximális pontszámot kapta! Ehhez is 

gratulálunk! 

Pádár Ákos tanulót társai elé példaképként 

ajánljuk. 

 

*** 
 

 

FALUHÁZ -  

    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia 

 

Hírek a Faluházból 
 

Április 10-én este a Költészet Napja alkalmából 

irodalmi estet szerveztünk az Őszirózsa Nyugdíjas 

Klubbal karöltve, melynek vendége volt Tungli M. 

Klára írónő, és Sz.Csordás Éva előadóművész, a 

Váci M. Irodalmi Színpad vezetője. 

A kellemes délután nagy meghittségben zajlott, 

hiszen Klára erősen kötődik Zánkához, ahol a 

tinédzser éveit töltötte családjával. 

Szívesen emlékezett vissza arra az időre, és a sok 

ismerős arc láttán elérzékenyülve mutatta be két új 

kötetét, a „Nadi és Lara” kispróza könyvét, és az 

utána megjelent „Kicsoda jajdult létre?” c. 

verseskötetét. Egymást követték a gyönyörű és 

megható versek és prózák, melyeket felváltva 

olvasták fel Sz. Csordás Éva előadóművésszel. A 

bemutató után kötetlen beszélgetés vette kezdetét, 

jó hangulatban. 

 

Április 27-én a Bokafogó Néptáncegyüttes 10 éves 

jubileumi ünnepsége került megrendezésre a 

Faluházban, az Ezüst Kükapu Táncegyüttes, és a 

Magyar Tenger Népdalkör részvételével. Az 

elmúlt 10 év során számos  színvonalas  fellépéssel  
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örvendeztették meg a közönséget, ahogy ezen az 

ünnepi esten is. 

A rendezvény záróakkordjaként a klubok köszön-

tői, kedves vendéglátás, és nagy beszélgetések 

következtek. 

További sok sikert, kitartást kívánunk minden 

táncosnak! 
 

Idén is megrendeztük a hagyományok szerinti 

Majálist, melynek keretében élményfőzést tartot-

tunk a klubok, civil szervezetek, baráti társaságok, 

családok részvételével. Ebben az évben 12 csapat 

jelentkezett a főzésre, ahol finomabbnál, finomabb 

ételek készültek a bográcsokban. A főzés közben 

közösen díszítettük és állítottuk fel a falu 

májusfáját. Köszönet érte Stróbl Gábornak, Balázs 

Zsoltnak, Sólyom Jenőnek, Török Gyulának és 

Böhm Tamásnak. Ők voltak ugyanis azok, akik 

lehozták a fát az erdőből, hogy nekünk csak 

díszíteni és állítani kelljen. A kicsik sem unat-

koztak, ugrálóvár, kézműves foglalkozás és 

Sibakné Németh Lilla csillámfestése várta őket. A 

felnőtteket pedig Borda Lajos zeneszolgáltatása 

szórakoztatta késő estig. A színvonalas műsort a 

Pápai Musical Stúdió szolgáltatta, melyet vas-

tapssal jutalmazott a közönség.  
 

Június 1-én szombaton, Kórustalálkozót szerve-

zett a Magyar Tenger Népdalkör, melyre meghí-

vást kapott a Tapolcai Batsányi János Vegyes Kar, 

és a Lesencetomaji Citera Zenekar. Az est szép és 

hangulatos népdalcsokrokkal telt, ahol egymás után 

mutatták be műsorukat a csoportok. A vendégek 

után a házigazda Magyar Tenger Népdalkör követ-

kezett Jana Norbert vezetésével, akik mint mindig, 

természetesen most is vastaps mellett énekeltek.  

A műsor befejezéseként közösen kiénekeltük, és 

kitáncoltuk a májusfát, majd svédasztalos vacsora 

várta a résztvevőket. 
 

Június 8-án, Pünkösd szombatján, elérkezett a 

nagy nap, hiszen Férfinapot tartottunk a Falu-

házban.  

Már hónapokkal ezelőtt megkezdődtek a kemény 

próbák, hogy idén is izgalmas műsorral lepjük meg 

a férfiakat. Rengeteg munka volt a felkészülés alatt, 

de talán megérte. A siker nem maradt el, és talán a 

férfi csapat is elégedett volt az ajándékműsorral.  

A műsort a Nevesincs Színjátszókör és a Magyar 

Tenger Népdalkör adta. 
 

Hamarosan megkezdődnek a nyári programok a 

strandon, és a Borhét keretében a rendezvény-

sátorban. Tartsanak velünk! Élvezzék a nyarat, a 

Balatont, és a jó programokat!  

Szeretettel várunk Mindenkit a rendezvényeken! 
 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás 

Bácsiné Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház 

 

*** 
 

Nőklub 
 

Eddig úgy volt, ha nyár, akkor klubunknak is nyári 

szünet. Idén nem. Új színfolttal gazdagodik a nyári 

zánkai rendezvénysorozat, nevezetesen, a klubok 

az Egyesületen belül kínálhatják portékájukat, 

árusíthatnak a rendezvények idején. Néhány 

tagunk annyira fellelkesült, hogy kézbe véve a 

dolgok irányítását, a tettek mezejére lépett. Olyan 

sokféle kézműves tevékenységgel foglalkozunk, 

közösségi szinten, otthon, hogy igazán van mihez 

nyúlni, mit kínálni és eladni reményeink szerint. 

Kérem keressék a Zánkáért Kulturális és Közös-

ségi Egyesület standjait, a Nőklub kedves hölgyeit 

is! Jó vásárlást kívánva ehhez:  
 

Marosszékyné Csósza Mária  

klubvezető 

 

*** 
 

Községi Könyvtár hírei 
 

Április 6-án már hagyományosnak mondható 

húsvétváró foglakozásra került sor a könyvtárban. 

A gyerekek és az anyukák is lelkesen készítették a 

tavaszi és húsvéti díszeket. Készültek színes 

tojások, nyuszis kopogtatók, kiscsibék.   

Április 8-án, a könyvtár szervezésében M. 

Kácsor Zoltán, a nagysikerű Garázs bagázs 

mesekönyv-sorozat írója látogatott az óvodába. Az 

író vetítéssel egybekötött mesedélelőttöt tartott az 

ovisoknak. A gyerekek élvezettel vettek részt az 

interaktív foglalkozáson, ahol a munkagépek 

„bőrébe” is belebújhattak.   

Április 12-én Ady, a forradalom viharmadara 

című előadáson vettek részt az iskola felső 

tagozatosai. A Szabad Ötletek Színházának előadá-

sával emlékeztünk meg a költészet napjáról és Ady 

Endre halálának 100. évfordulójáról. A társulat 

tagjai bemutatták Ady életét, szerelmeit, költésze-

tét, kiragadva egy-egy fontos pillanatot, verset.  
 

Filepné Kovács Julianna 
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Helytörténet- 

               honismeret 
 

 
Rovatvezető: György Péter 

 

DR. OKÁLYI IVÁN 

(Született 1900. ápr. 10., Gádoros – meghalt  

1968. november 16. Budapest) 
 

Okleveles kertész, gyümölcstermesztő, neme-

sítő, termelésszervező, közigazgatási szakember, 

jogász, professzor, akadémikus, a mezőgazdasági 

tudományok doktora - elsorolni is nehéz sokrétű 

tevékenységét, képzettségét, tisztségét. 
 

„Minden kertészügynek igaz prófétája, minden 

hallgatónak atyai barátja” olvasható többek között a 

Kert és Szőlőgazdaság-tudományi Kar 1947-es mi-

kulásnapi ünnepségén kapott emlékkönyvében, mely-

ben nemcsak üdvözlő vers, de az összes dolgozó 

(professzoroktól az altisztekig) és mind a négy évfo-

lyam összes hallgatója sajátkezű aláírása szerepel. 
 

A legendás szakma-, munka-, emberszeretetet, a 

széleskörű érdeklődést, a jó kommunikációs képes-

séget, a felelősségvállalást feltehetően jórészt 

családi örökségként is hozta magával: apai ágon 

evangélikus lelkészek, anyai ágon pedagógusok 

(óvónő, tanárnő), mindkét oldalon gazdasági 

szakemberek (gazdatiszt) voltak felmenői, akik 

mind a Felvidékről származtak (Pozsony, Tátra). 
 

Elemi iskolába Orosházán járt. 1905-től minden 

nyáron több hetet nagynénjééknél, Zánkán töltöttek 

két testvérével. Középiskoláját a pozsonyi evan-

gélikus líceumban végezte. Az érettségi után rög-

tön a harctérre került 1918-ban. A háború után a 

várhatóan megmaradó „kis” Magyarországon ma-

radt, édesanyja testvéreinél talált otthonra. Néhány 

hónapig Zánkán, Nagy Lajosék házában húzta meg 

magát néhány rokon fiatalemberrel együtt. 1920-ra 

határozta el, hogy a kertészettel fog foglalkozni. 

1923-ra végezte el a Kertészeti Tanintézetet kitűnő 

oklevéllel. Ösztöndíjas támogatással 1925-26-ban 

Franciaországban faiskolákban és nagyüzemi 

gyü-mölcsösökben napszámos szakmunkás, 1927-

ben Berlin-Dahlemben rendkívüli hallgató. 

1927–32 között gyakornok a Kertészeti Tanin-

tézetben Mohácsy Mátyás tanszékén. 1930-ban 

megnősül, felesége Bikádi Margit. Ebben az évben 

kezdik építtetni apjával együtt a zánkai házat. 1932-

ben Szegedre kerül segédintézői rangban, növény-

védelmi kormánybiztosi beosztásban. Itt születik két 

lányuk, Mária és Erzsébet. 1936-40 között Balaton-

füreden ő az első Balaton-környéki kertészeti felü-

gyelő. Megszervezi a karsztos vidékeken az ültet-

vényes mandulatermesztést, a zöldségfélék áruter-

melését a tóba folyó patakok alsó folyása mellett, a 

helyben termelt, friss gyümölcs- és zöldségfélék 

árusítását a messziről szállítottak helyett, a fais-

kolákat, a temetők emlékfasorainak telepítését, stb. 

Közben rövid tanulmányutat tesz Olaszországban, 

Ausztriában. 1938-ban Pécsett államtudományi jogi 

doktorátust szerez. 1940-ben kinevezik kertészeti 

akadémiai (később az intézmény fejlődésének 

megfelelően főiskolai, majd egyetemi) tanárnak. 

Családjával Budapestre költözik. 
 

A kertészeti felsőoktatáson kívül is bőven hasz-

nosítja oktatási és szervezési tehetségét. 1927 és 40 

között rendszeresen tart néhány hetes lakossági 

gyümölcsfaápoló, növényvédelmi, termelői tanfo-

lyamokat az ország összes gyümölcstermesztő 

vidékén. Ezekkel nemcsak az ágazat fejlődését 

segíti elő, hanem ő is sok tapasztalatra, hely-

ismeretre, ismeretségre tesz szert. Még a 60-as 

években sem nagyon volt ezekben a körzetekben 

olyan falu, ahol a nevét ne ismerték volna és 

csillogó szemmel ne emlegették volna – 

napszámostól a kisgazdákon át a „kulákokig” és a 

helyi közigazgatás helyből származó tagjaiig – 

barátként és tisztelettel Iván bácsit és a tan-

folyamokat. Ugyanakkor több nagyüzemi gyümöl-

csösben szakértőnek kérték fel, így is tevékeny-

kedett. Jellemzően pl. a dánszentmiklósi gyümöl-

csösben a 45-ös földosztás után az új gazdák nem 

akarták szétméretni a földet, hanem osztatlan 

közösként akarták – immár saját tulajdonukban, 

saját szervezésű szövetkezetben – művelni, és 

felkérték Okályit, hogy változatlanul lássa el a 

szakértői irányítást, ők minden intézkedését 

követik, természetesen a régi dotáció fizetése 

mellett. Ebből persze nem lett semmi, az önszer-

veződés ekkor éppen nem volt időszerű. 
 

A falusi tehetséges fiatalság képzési lehetősé-

geinek elősegítésében is tevékeny részt vett. A 

Győrffy-kollégium tanár elnöke volt 1942-től, a 

Petőfi kollégiumé annak háború utáni megalaku-

lásától megszűnéséig. Mindkét kollégium zömmel 

szegényparaszti, részben városi munkásszárma- 

zású felsőoktatási hallgatók által alakított, pártok- 

tól  független  szervezet  volt,  amely egyrészt a lét-
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fenntartást biztosította tagjainak, másrészt a 

szakmai és műveltségi felzárkózásban segítette 

őket. Olyan külső támogatókat kerestek, akik a 

mindenkori hatalom és annak ellenzéke soraiban a 

középhez közelálló, jó emberi tulajdonságokkal 

rendelkező személyek közül többekkel barátságos, 

tárgyalóképes kapcsolatban voltak. Ez bizonyos 

védelmet biztosított a történelem viharaiban: 

halotti búcsúztatásakor a győrffysták nevében így 

köszöntek el: Iván bátyánk, mikor közülünk bajba 

kerültek, te kockáztattad saját és családod 

biztonságát és segítettél, de mikor neked lett volna 

szükséged segítségre, nem kaptad meg tőlünk. 
 

A gyümölcstermesztés minden területén jelen 

volt. Az almatermesztés fejlődésében is jelentős 

szerepet játszott. Támogatta, hogy elsősorban az 

arra legalkalmasabb helyen történjen az áru-

termelés zöme (pl. Szabolcs). Szervezte a növény-

védelmet, a nemesítést, a régi helyi fajták 

bevonását. 1942-45 között a GYOE (Gyümölcs-

termesztők Országos Egyesülete) igazgatójaként a 

nehéz háborús években, 1942-45-ben szaktanács-

adással, szervezett anyag- és eszközellátással, érté-

kesítéssel segítette az ágazatot. 
 

A háború után az újjáépítésben jelentős részt vállalt. 

1945-46-ban professzori állása mellett a Földmű-

velésügyi Minisztérium kertészeti osztályának 

vezetője, az Újjáépítési Bizottság tagja. A rommá lőtt 

felsőoktatási intézmény működési helye kiválasz-

tásának, megszerzésének, átalakításának megoldása 

nehéz feladat volt. Először a volt hadmérnökképző 

intézetet (Bólyai) kapták meg, később eredeti 

helyükre visszatérve, annak szomszédságában levő 

épületekben (pl. volt árvaház) működtek, majd jelen-

tős területet kapván, az új, modern főépület is 

felépült. A Gyümölcstermesztési Tanszék a régi, 

Ménesi úti főépületben lévő helyére került vissza. 

Mindeközben a tangazdaságok létesítése és fej-

lesztése is zajlott. 1945-ben a kertészeti főiskola az 

erdészekkel és az állatorvosokkal egyidőben az Ag-

rártudományi Egyetem kara lett. 1947-48-ban a 

Kertészeti Kar dékánja Dr. Okályi Iván volt. 1953-

ban a Kertészeti Kar és a két testvérkar is megint 

önálló főiskola lett, de immár egyetemi ranggal. 

Igazgatója 1953-54-ben Dr. Okályi Iván. 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudo-

mányok Osztályának tagjaként részt vett a kerté-

szeti tudományos élet megalapozásában, a kutatói 

hálózat megszervezésében. Haláláig tagja volt a 

MTA Kertészeti Főbizottságának. Az oktatás 

nemcsak főfoglalkozása, de szívügye is volt: 

minden előadására külön felkészült, még sok év 

gyakorlat után is. Nem tartott soha katalógust – így 

is mindig tele volt az előadóterem, a többi év-

folyamokról is bejártak meghallgatni, ha tehették. 

Nagyon ritkán buktatott, ha nem volt más válasz-

tása, saját kudarcának tekintette, napokra lehan-

golta. E sokrétű tevékenység közben mindenben 

részt vett, minden kérdésben volt véleménye, és 

amit helyesnek tartott, annak megvalósításában 

tevékeny részt vett. Mind e mellett több száz szak-

cikket írt és kevés, de mind a mai napig széles kör-

ben használt szakkönyvet. 1952-ben megvédte 

nagydoktori disszertációját. 1956-ban egyhangú-

lag megválasztották a forradalmi bizottság 

elnökének. Tiltakozott, betegségére hivatkozva, de 

közölték, hogy ha nem is lenne itt, akkor is őt 

választják, mert csak benne bíznak. Befolyásolta az 

is, hogy a szóba került másik jelöltnek 5 kisgyer-

meke és szívbeteg felesége volt, és mindketten 

tudták, hogy nem veszélytelen a tisztség. 

Fontos feladatának érezte, hogy emberéletben 

és anyagiakban minél kevesebb kár érje a főis-

kolát. A pártok szervezését megtiltották, november 

4-én megtiltották a fegyveres harcot az országba 

visszatérő szovjet hadsereg ellen („a Ménesi út 

nem viselhet háborút a világ egyik legerősebb had-

seregével szemben”). Csak a Ferihegyre érkező vö-

röskeresztes küldemények szétosztásának biztosí-

tását engedélyezték a hallgatóságnak, valamint a 

diákszálló és a főiskola őrzését. A néphangulatból 

eredően halálosan megfenyegetett kádereket ideig-

lenesen kitiltották a főiskoláról, nehogy áldozatul 

essenek a népharagnak, az ellenük szóló esetleges 

vádakról csak hivatalos szervek szabályos eljárá-

sában szabad dönteni. Ezt aztán a későbbiekben 

„halállistának” nevezte a Kádár kormány, és fő 

vádpont volt Okályi ellen. A forradalmi bizottság 

még november vége előtt megszűnt, minden intéz-

kedési jogát visszaadta az igazgatónak, a főiskola 

sem emberéletben, sem anyagi eszközökben kárt 

nem szenvedett. Okályi Iván professzori tevékeny-

ségét megszűntették, egy évre felfüggesztették ál-

lásából, majd 1958-ban a Kertészeti Kutatóinté-

zet akali telepére (Kiliántelepre) helyezték beosz-

tott kutatónak. Itt elsősorban őszibaracknemesí-

téssel foglalkozott. 1960-ban nyugdíjazták. Felfüg-

gesztése és nyugdíjas évei kezdetén (míg egész-

ségileg bírta) aspiráns vezetéssel és lexikonok szó-

cikkeinek írásával szolgálta a szakmát. 1966-ban 

már súlyosan megromlott egészsége, 1968-ban 

hosszas  szenvedés után  elhunyt. Élete utolsó  évti- 
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zedét nagyrészt Zánkán töltötte feleségével, aki 

hűségesen, szeretettel és szomorúan ápolta és gon-

dozta. 1990-ben posztumusz rehabilitálták, elvont 

szakmai címeit visszaadták. 

Zánka volt gyermekkori emlékei egy részének 

színtere, neki és családjának pihenő helye, szükség 

esetén menedéke, itt is éltek barátai, rokonai, 

időnként családtagjai – mindig ez volt életében a 

második otthon. A zánkai temetőben nyugszik, a 

családi sírban. 
 

Taródy Istvánné dr. Okályi Erzsébet 
 

(Az írás megjelent „Ötvenéves a zánkai Dr. Okályi Iván 

Kertbarát Kör 1969-2019” Szerk.: György Péter János) 

 

*** 
 

 

Harangszó 
 

Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban: 

evangélikus 8.30-kor, katolikus 9.30- kor, református 

11 órakor. Egyéb istentiszteleti alkalmak a templo-

mokban kerülnek kihirdetésre.  

Az evangélikus egyház hírei, eseményei 

Évek óta szervezi az evangélikus egyház a sikeres nyári 

templomi hangversenyeket. Idén is szeretettel várják a 

komolyzene iránt érdeklődőket. Nagyon kellemes egy 

ilyen nyári hangverseny, - zenei élményt adó, 

közösségépítő - csak ajánlani lehet.   

Nagyvázsony (vár melletti) evangélikus templom 

Június 30. vasárnap, 18:00 óra: dr. Szilágyi Gyula 

orgonaművész hangversenye Július 5. péntek 17:00 

óra: Győrffy István zeneszerző, tanár orgonahang-

versenye Július 19. péntek 17:00 óra: dr. Finta Gergely 

orgonaművész hangversenye Augusztus 16. péntek 

18:00 óra: Gerencsér Zoltán és Németh Sándor zene-

tanárok hegedű-orgona hangversenye 

Nemesleányfalu evangélikus templom Július 29. 

hétfő 17:00 óra: Szurasenkó Dániel zeneművész 

blockflötehangversenye 

Szentantalfa, evangélikus templom Július 14. vasár-

nap 18:30 óra:dr. Szilágyi Gyula orgonaművész 

hangversenye Augusztus 9. péntek 18:30 óra: Elischer 

Balázs orgonaművész hangversenye Augusztus 17. 

szombat 18:30 óra: Gerencsér Zoltán és Németh 

Sándor zenetanárok hegedű-orgona hangversenye 

A Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka  

Társult Evangélikus Egyházközösség minden év kora 

nyarán kirándulást szervez. Az idei évben az úti cél 

Fertőd – Ruszt és Harka volt.  2019. május 11-én 

keltünk útra. A kellemes utazást és rövid pihenőt 

követően fél tízkor megérkeztünk a fertődi Esterházy-

kastélyhoz. Az idegenvezetőnk által sok szép élmény-

nyel gazdagodtunk, érdekes információkat hallhattunk 

a kastély történetéről és az Esterházy családról. A 

tervezett másfél óra helyett két órán keresztül jártuk 

végig a kastély jelenleg látogatható termeit, a kastély-

parkot és a Marionettszínházat, megnézhettünk egy-

egy felújítás alatt lévő részt is. A tárlatvezetés során 

megtekinthettük a Nyári ebédlő, SalaTerrena, Haydn-

terem, Apolló terem, Lakk-kabinet és a Kápolna 

épületegyüttesét, valamint a Pálmaházban „az Ester-

házyak mesélő kincsei” című kiállítást. A barokk 

kastélyegyüttes kiépítése és fénykora Esterházy „Fé-

nyes” Miklós herceg nevéhez kötődik, akinek ismert 

jelmondata volt, hogy „Amit a császár megtehet, azt én 

is megtehetem”. A Kastélyparkon átsétálva értünk el a 

Marionettszínházhoz. A színházban Haydn itt írt darab-

jait adták elő, akit 1766-ban első karnaggyá lépették elő. 

A barokk színháztörténeti túra során megismer-

kedhettünk Pietro Travaglia életével és munkásságával, 

a Marionettszínház épületével, a Víztorony épületében 

pedig a körpanorámás vetítés során virtuális sétát 

tehettünk a XVIII. századi Eszterházán. A 6D-s vetítés 

mindegyünk számára maradandó és egyedülálló 

élményt nyújtott. A kastélylátogatás után tovább-

indultunk Rusztra, ahol az evangélikus templomot 

néztük meg. Frank Lissy-Honegger lelkész mesélt 

nekünk az evangélikus templom történetéről és a 

gyülekezeti életről. A templom 1784-85-ben épült, a 

tornya viszont csak az 1896-os millenniumi ünnep-

ségsorozatra készülhetett el, mivel korábban tiltott volt 

az evangélikus templomokra tornyot építeni. A temp-

lomlátogatást követően mindenki egyénileg fedezhette 

fel a város további nevezetességeit, amelyek bejárásá-

hoz egy teljes  nap kellett volna. Ruszt a Fertő-tó partján 

fekszik, a gólyák és a bor városának nevezik, továbbá a 

történelmi Magyarország legkisebb szabad királyi 

városa volt. Ausztriából hazafelé betértünk a harkai 

evangélikus templomba is. Itt közösen el is énekeltük 

az „Erős vár a mi Istenünk” c. evangélikus éneket. Na-

punk nagyon kellemesen telt, élményekkel bővelkedve.  
 

Bácsi Krisztina 
 

Anyakönyvi hírek – Gólyahír  

Nagy szeretettel köszöntjük Kók – Zatkalik Lanát 

(Veszprém, 2019. március 30.), Kók Tamás és Zatkalik 

Szilvia kislányát.  
 

*** 
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