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Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 

 
Zánka Község Önkormányzatának 

2019. június 18. és 2019. november 30. 

között megtartott nyilvános üléseiről 
 

- A képviselőtestület jóváhagyta a Monoszló 

Község Önkormányzata részére folyósított 

15.000.000,- Ft összegű, visszafizetendő támo-

gatást. 

- Határoztak a Zánka külterület 013/52 hrsz-ú, és 

013/40 hrsz-ú ingatlanok falusias lakóterület 

területfelhasználási cél melletti belterületbe 

vonását kezdeményezéséről. 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az ALEXY és TSA Bt-vel a Napsugár 

kishajó kikötő tárgyában, 2016. november 19-én 

kötött tervezési szerződést a tervező szerződés-

szegése (nem teljesítése) miatt felmondja. 

- A képviselőtestülete a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter által a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdo-

nú utak felújítása” című alprogramra pályázatot 

nyújt be a Zánka, Árnyas utca, Akácfa utca, 

Tölgyfa utca és Mókus utca útburkolatainak 

felújítására. 

- Határoztak arról, hogy a képviselőtestület 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatására kiadott vissza nem 

térítendő költségvetési támogatásra a pályázatát 

benyújtja. 

- A képviselőtestület a Tájház melléképületéből 

ifjúsági bázisközpont megvalósítása projektre 

benyújtott pályázatát adatszolgáltatás pótlása 

miatt visszavonja és ismételten benyújtja. 

- A képviselőtestület a Kétnyelvű Német Nem-

zetiségi Óvoda-Bölcsőde vezetői feladatainak 

ellátására 2019. augusztus 16-tól, öt éves időtar-

tamra, 2024. augusztus 15-ig Simonné Mohos 

Évát kinevezi. 

- Határozat született az egyszeri települési 

(iskolakezdési) támogatás biztosításáról a 

településen életvitelszerűen élő állandó lakóhelyű 

általános- vagy középiskolás tanulók, nappali 

tagozaton középfokú és felsőfokú tanulmányaikat 

végző diákok részére. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 2020. évre csatlakozik a Bursa Hunga-

rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázathoz. 

- A testület 8.000.- Ft települési támogatást 

biztosít minden zánkai állandó lakcímmel 

rendelkező 62. életévét betöltött személynek. 

- A testület újonnan megválasztott tagjai és a 

polgármester a megbízóleveleket átvették, esküt 

tettek, a bizottsági tagok, valamint az alpolgár-

mester megválasztásra került. 

- A képviselőtestület egyetért a Zánka Község 

közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvé-

telt biztosító általános iskolai körzethatárral. 

- A testület módosította a 2019-es költségvetést. 

- Jóváhagyták a Zánka Közrendjéért Polgárőr 

Szervezet 150.000,- Ft összegű támogatását 

gépjármű fenntartása céljából. 

- A zánkai strand partvédő műveinek megeme-

lésének és a járda felújítására benyújtott tervezési 

ajánlatot a testület elfogadta. 

- A képviselőtestület döntött az óvodai és önkor-

mányzati dolgozók, illetve a polgármester jutal-

mazásáról. 

 

A 2019. október13-án tartott helyi 
önkormányzati választás eredménye 

 

Zánka község megválasztott polgármestere 314 db 

érvényes szavazattal Filep Miklós. 

A megválasztható képviselők száma 6 fő.  

A megválasztott képviselők: 331 db szavazattal dr. 

Oláh Kálmán (63,41 %), 319 db szavazattal 

Péringer Antal (61,11 %), 291 db szavazattal 

Horváth Lajos (55,75 %), 263 db szavazattal 

Böhm Tamás Róbert (50,38 %), 245 db szavazattal 

Varga Zoltán (46,93 %), 220 db szavazattal 

Péringer Miklós (42,15 %).  

Hírmondó ZÁNKAI 
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Intézményeink 
                   életéből 

 
Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Egészségünkre! 
 

Eseményekben gazdag év áll mögöttünk. 2019. 

májusában a zánkai Orvosi Rendelő helyiségeit 

átrendeztük. Az év elején megjelent Zánkai Hír-

mondóban leírtaknak megfelelően egy betegfogadó 

– sürgősségi betegellátó helyiség, asszisztensi-

adminisztrációs helyiség és orvosi szoba került 

kialakításra. A nyilvánosság előtt is szeretném 

megköszönni asszisztenseimnek, Ildinek és 

Zsókának az ebben végzett munkáját. Az ígére-

tünknek megfelelően hozzáláttunk egy egészség-

megőrző – betegségmegelőző, valamint egy átfogó 

szűrőmunkához. Ennek megfelelően több száz 

vérvétel történt ebben az évben, ennek nagy részét 

mi magunk vettük le a zánkai rendelőben, illetve 

egy alkalommal Szentantalfára is kitelepültünk 

vért venni. Összesen kb. 400 beteg szűrővizsgálatát 

végeztük el az elmúlt fél évben. 

Ezúton is szeretném felhívni minden betegem 

figyelmét arra, hogy jöjjön el hozzánk és éljen a 

szűrővizsgálatok lehetőségével!  

Laborvizsgálattal számos szervünk (vesék, mel-

lékvesék, máj, pajzsmirigy) működéséről kapha-

tunk információt, valamint betegségekre hajlamo-

sító laboreltérésekre is fény derülhet (magas 

koleszterinszint, vércukorszint), melyek időben 

történő kezelése megelőzhet olyan komoly beteg-

ségeket, mint a szívinfarktus, agyi infarktus, vagy 

akár egy súlyos érszűkület miatt kialakuló végtag 

amputáció. A cukorbetegség időben történő kezelé-

se, illetve egy komolyabb életmódváltás például a 

betegnek semmilyen panaszt nem okozva, teljesen 

tünetmentesen kialakuló veseelégtelenségtől, 

vagy vakságtól menthet meg valakit. Egy vérsze-

génység hátterében vérző vastagbélpolip is állhat, 

melyet széklet vér vizsgálattal szűrünk. Ha egy 

daganatmegelőző állapotban, vagy egy korai 

stádiumban kerül eltávolításra egy ilyen tumor, a 

beteg megmenekül egy rosszindulatú vastagbél-

ráktól, annak minden következményével (nyitott 

hasi műtét, kemoterápia, illetve idő előtti halál). 

Szűrjük a depressziót, a demenciát (szellemi ha-

nyatlás, elbutulás), valamint a daganatos megbete-

gedésre való hajlamot mérjük fel családi anamné-

zis vizsgálatával (mivel a daganatos megbetege-

désekre való hajlam öröklődik, ezért a felmenők 

között előforduló daganatos megbetegedések ténye 

mindenképpen indokolja célzott szűrővizsgálatok 

rendszeres elvégzését – mammográfia, méhnyak-

szűrés, prosztata szűrés). Szív-érrendszeri betegsé-

gek kapcsán a laborvizsgálat mellett (mivel a haj-

lam ebben az esetben is öröklődik) családi anam-

nézis alapján végzünk egy rizikóbecslést, ritmus-

zavart szűrünk (pulzustapintással, illetve gyanú 

esetén EKG vizsgálattal), valamint beszereztünk 

egy boka-kar index mérő készüléket, mellyel 40 év 

feletti betegek körében végzünk érrendszeri vizs-

gálatot. A vizsgálat lényege az, hogy vérnyomást 

mérünk a lábszáron és a felkaron és a mért értékek 

hányadosából tudunk következtetni a közte lévő 

erek állapotára. Ezzel a vizsgálattal eddig 3 beteget 

szűrtünk ki, egy betegnél már érsebészeti műtét is 

történt – ő gyakorlatilag egy néhány éven 

(hónapon?) belüli végtag amputációtól menekült 

meg!!! Talán ez az eset mutatja legjobban, hogy mi 

múlhat egy szűrővizsgálat kapcsán időben 

felismert állapoton, betegségen és an-ak időben 

történő kezelésén. Említett esetben két láb. 

2019.11.16-án szűrőnapot és véradást 

szerveztünk a zánkai Faluházban.  

Összesen megjelent 50 fő, valamint 13 fő aki 

szűrővizsgálaton nem vett részt, csak vért adott, 

vagyis összesen 63 fő. Összesen 6 szűrőállomás és 

a véradó állomás állt az emberek rendelkezésére. 

Bőrgyógyászati szűrésen 16 fő vett részt, összesen 

8 fő esetén volt szükség további bőrgyógyászati 

vizsgálatra, 1 fő esetében sebészeti beavatkozás is 

szükséges. Fogászati szűrésen 10 fő vett részt, 3 fő 

fogja felkeresni a fogászati rendelőt.  

Szemészeti szűrésen 23 fő vett részt, ahol Reider 

József, Józsi bácsi nemcsak magas szakmai 

színvonalat, hanem fergeteges hangulatot is bizto-

sított. 1 beteget az első munkanap sürgősséggel 

küldtünk a szemészetre magas szemnyomás, 

zöldhályog miatt. 1 betegnél szürkehályog került 

kiszűrésre, szemészetre irányítottuk a beteget. 

Reider Józsi bácsit szerintem mindenki ismeri már 

a faluban, minden évben teljesen térítésmentesen 

leszűri a  zánkai  és  balatoncsicsói  iskola összes ta-

Hírmondó ZÁNKAI 
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nulóját, ami felbecsülhetetlen érték. Ez idén is 

megtörtént a szűrőnap előtti és utáni napokban. 

EKG vizsgálatot 17 személynél végeztünk. 1 

beteget kardiológiára küldtünk pitvarfibrillatio (rit-

muszavar) miatt, jelenleg véralvadásgátlót szed. 

További 3 betegnél találtunk olyan eltérést az 

EKG-n, mely miatt kardiológiai kivizsgálást indí-

tottunk. Boka-kar index mérővel 26 beteget vizs-

gáltunk. Érszűkületet nem szűrtünk ki. Demencia 

szűrésen 8 beteg töltött ki tesztet, 1 beteget szűr-

tünk ki, akinél tekintettel az életkorra egyelőre 

gyógyszeres terápiát indítottunk. Vércukor mérés 

során cukorbetegségre utaló kóros eredményt nem 

találtunk, összesen 40 mérés történt. Vérnyomás-

mérésen 2 embert szűrtünk ki, őket berendeltem a 

rendelőbe a gyógyszeres terápia módosítása céljából. 

Véradáson összesen 16 fő adott vért. 

Ezúton is szeretném megköszönni minden 

orvos és asszisztens munkáját. Mindenki nevében 

külön köszönet Dégi Heninek, aki gondoskodott 

friss pogácsáról, kávéról, valamint a Faluháznak is 

köszönet a finom teáért!  

Még egyszer kérek mindenkit, hogy jöjjön el 

hozzánk és éljen a szűrővizsgálatok lehetőségével! 

Ne feledjük, hogy az életünk nem csak nekünk 

fontos, hanem szeretteinknek is! Az, hogy egy 

nagyszülő kézbe vehette a kisunokáját, nemcsak 

neki áldás, hanem a gyermekeinek is életre szóló 

élmény. Ezért tegyünk meg mindent annak 

érdekében, hogy minél tovább szeretteink között 

élhessünk! Mi tudunk benne segíteni!  

Végül szeretném megköszönni azt a sok 

szeretetet, amit az elmúlt három évben kaptam, 

kaptunk Önöktől, Tőletek. Mindenkinek Áldott 

Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok az egész 

családom nevében is!  

dr. Oláh Kálmán 

 

*** 
 

Óvoda 
 

Szeptember 24-én nagycsoportos óvodásaink 

részképesség vizsgálatát a balatonfüredi peda-

gógiai szakszolgálat munkatársai segítségével tar-

tottuk meg. Az idei évben 18 tanköteles korú 

gyermek vett részt a játékos foglalkozáson a 

tornateremben. 

Szeptember 27-én a Népmese napja alkalmából 

bábszínházi előadáson vettünk részt a Faluházban. 

A Pódium színház előadása igazán remek élményt 

nyújtott gyermekeink számára. Ezúton is 

köszönjük a szervezést a Faluház dolgozóinak.  

Az őszi időjárás és a kezdeményező szülők 

segítettek nekünk különleges programok szer-

vezésében. Szabó Ági néni meghívására szüretelni 

indult a Micimackó csoport a szentantalfai hegyre, 

ahol nemcsak szőlőt kóstolhattak a gyerekek, 

hanem megismerkedhettek a feldolgozás folya-

matával is. Reméljük jövőre is ellátogathatunk 

hozzájuk! 

Az Idősek napjára lelkesen készültek kis 

óvodásaink. Október 8-án a Faluházban bátran és 

nagy sikerrel mutatták be „vásáros” előadásukat. 

Köszönjük Molnár Lászlóné, Juli néninek a 

szervezésben való részvételt.  

Az őszi szünetben példaértékű összefogással 

valósult meg a régóta tervezett óvodai udvar 

növényzetének korszerűsítése. A bejárat előtti 

tujasor eltávolításában lelkes és szabadidejüket 

feláldozó szülők vettek részt szép számban. Boros-

Szuper Szilvia, Boros István, Kercselics Balázs, 

Müller Ágnes, Antal Szabolcs és családja, Kántor 

Gyula, Bíró Mónika, Kartaly Attila, Cseh Eszter, 

Nagy Bálint, Miklai Zsuzsanna, Boldizsár Viktor, 

Dedics Bernadett, Tóth Zsolt és Simon Csaba 

segítségével sikerült az elöregedett növényeket 

kivágni és a területet kitisztítani. A szállításban és 

a gépi munkában Egyed István és Kerkápoly 

Elemér segített. Ezúton is nagyon köszönjük segítő 

munkájukat. A növények újratelepítéséhez a szülői 

munkaközösségtől és a zánkai Önkormányzattól is 

kaptunk anyagi támogatást, amiért szintén hálásak 

vagyunk.  

Október 29-én fotózási lehetőséget bizto-

sítottunk ovis, bölcsis gyerekeink részére. A 

keszthelyi dArt fotóstudió segítségével csodaszép 

karácsonyi fotók készültek a gyerekekről.  

Az őszi szünet utáni héten minden 

tevékenység Márton napjához kapcsolódóan 

zajlott az óvodában. Német dalok és mondókák 

tanulása közben gyönyörű lámpásokat készítettünk 

a gyerekekkel, majd november 11-én mi is részt 

vettünk a Márton napi felvonuláson. A szülőktől 

kapott sütemények is hozzájárultak a Faluház előtti 

hangulatos összejövetel sikeréhez, amit ezúton is 

szeretnék megköszönni.  

Hírmondó ZÁNKAI 
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November 22-én a Faluházban a Rémusz bácsi 

meséjéből készült bábszínházi előadást nézhettünk 

meg a gyerekekkel.  

December elején elkezdődtek a karácsonyi 

előkészületek az óvodában. A csoportszobák 

díszítése a karácsonyi dalok, mesék és versek 

mindig nagyon hangulatossá teszik ezt az 

időszakot. Az idei karácsonyi vásár is különösen 

jól sikerült. A szülők rengeteg ötletes és gyönyörű 

karácsonyi díszt és ajándékötletet készítettek.  

December 6-án a Mikulás várt minket a 

Faluházban. Egy remek meseelőadás után a 

gyerekek megkapták a várva várt ajándékokat. 

Dr. Oláh Kálmán háziorvos kérésére díszeket 

készítettünk az orvosi rendelő karácsonyfájára, 

amit december 9-én a gyerekekkel közösen 

díszítettünk fel. Köszönjük szépen a meghívást, 

reméljük jövőre is elmehetünk. December 11-én 

rendezte meg a szülői munkaközösség a 

hagyományos kézműves játszóházat az óvodában. 

A gyerekek a már hagyományos mézeskalács 

díszítésen túl, többek között különböző karácsonyi 

díszeket, hóembert, üdvözlőlapot készíthettek. A 

szülőknek köszönjük az előkészületekben és a 

lebonyolításban való részvételt.  

December 18-án az óvodai karácsonyi 

ünnepségen nagycsoportosaink Kipp kopp meséjét 

játszották el, amivel igazán ünnepi hangulatot 

sikerült teremteni. Nemcsak a gyerekek, hanem a 

csoportszobák is ünnepi díszbe öltöztek. A műsor 

után ugyanis itt várta az ovisokat és a bölcsiseket a 

feldíszített karácsonyfa és a csodaszép ajándékok.  

Az óvoda minden dolgozója nevében 

szeretettel kívánok minden olvasónak békés 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és eredményekben 

gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET! 

Simonné Mohos Éva 
 

*** 
 

Iskola 
 

Alsó tagozat hírei 
 

Sok-sok csillogó szemű kisdiák énekel 

reggelenként Edit nénivel, Ida nénivel, és próbál 

a tanítás után a karácsonyi műsorra készülve. 

Mások az osztályukat öltözetik karácsonyi díszbe, 

és vannak, akik az adventi angyalkákat lesik-

várják. A szülők segítségével gyönyörűen feldí-

szített 1. osztályban próbálom meg én is 

összeszedni gondolataimat, és leírni azt a rengeteg 

programot, melynek részesei lehettünk az elmúlt 

hónapokban. 

Szeptemberben és novemberben találkozhattunk a 

veszprémi Kabóca Bábszínház művészeivel. Két 

fantasztikus, nagyon míves előadást néztünk meg, 

valamint drámapedagógiai foglalkozásokon vettek 

részt diákjaink. 

Szeptember 30-án, a népmese napján, reggel a 

negyedik osztályosok olvastak mesét nekünk, 

(felkészítő Szabó Ida), majd a Faluházban a 

„Holle anyó segít” című előadást néztük meg.  

Novemberben a bérlettel rendelkező gyerekek-, 

„A róka és a héja” című zenés mesejátékon 

tapsolták pirosra a tenyerüket. December 6-án 

pedig a Mikulást vártuk együtt. Köszönjük a 

Faluház munkatársainak a szervezést! 

Elindultak a levelezős- és egyéb versenyek, illetve 

a versenyekre jelentkezések is. Idén is vannak 

vállalkozó kedvű, szorgalmas gyerekek, akik a 

Bendegúz levelező versenyre, valamint a Zrínyi 

Ilona matematika versenyre jelentkeztek. 

(Szervezők, felkészítők: Szántó Edit, Sántáné 

Magda Márta, Vaszkó Enikő) Mi tanító nénik 

bizony jól tudjuk, hogy a napi tanulás, és egyéb 

elfoglaltságok mellett igazán megerőltető még 

ezekre a megmérettetésekre is felkészülni. Minden 

tiszteletünk Filep Sára, Resze Máté, Szabó 

Márton, Illés András, Barátossy Álmos, és Kulics 

Márkó diákjainké! 

Az aradi vértanúkról a 4. osztályosok segítségével 

emlékezünk meg, felkészítőjük Sántáné Magda 

Márta volt.  

Mint minden évben, idén is köszöntötték a 

gyerekek nagyszüleiket az idősek napján. A 

zánkai ünnepségen az alsó tagozatból Boros-

Szuper Bonifác, Nagy Bendegúz, Szabó Izabella, 

Bánó-Weisz Benedek, Filep Sára, Bácsi Bence, 

Resze Máté, Scher Gergely, a felsőből pedig Filep 

Lili, Kamondi Marcell, Molnár Boglárka, Török 

Gergő, Török Gyula, Antal Klaudia, Bácsi Nóra, 

Gál Bálint, Molnár Márton, Sibak Dorottya, 

Stumpf Attila, Bácsi Laura, Sibak Szamóca, 

Simon Zsófia, Stumpf Enikő, Nagy Anna 

Boglárka, Nagy Levente szerepeltek. 

(Felkészítők: Szántó Edit, Szabó Ida) Köszönjük 

a közreműködést Rábaközi Ritának is! 
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Bosnyák Viktória, illusztrátorával Dudás 

Győzővel, októberben és decemberben is 

meglátogatta az alsós tanulókat. Októberben 

„Rém jó” könyveit, majd decemberben a 

Tengernyi kaland című új, tavasszal megjelenő 

könyvét mutatta be az írónő.  

Az őszi szünetet várta kicsi és nagy is. Mindenkire 

ráfért a pihenés.  

E tanévben folytatta rendőrségi DADA programos 

előadásit Szekeres Kornél. Első témája -sajnos- 

nagyon aktuális. Az internetes zaklatásról beszélt 

a 3. és 4. osztályos gyerekeknek az őrnagy úr. 

November közepén Veszprémben, a Petőfi 

Színházban Spenót Panna történetén izgultunk 

azokkal a gyerekekkel, akik bérletet vásároltak. 

(kísérők: Sántáné Magda Márta, Szabó Ida, 

Balázsné Pintér Rita) 

Ügyes lábú kis néptáncosaink (Kis-Gali 

Alexander, Szabó Gyula Timur, Szabó Izabella, 

Végh Bernadett Eliza, Bánó-Weisz Benedek 

Csaba, Tóth Richárd, Máté Mira, Nagy Anna 

Boglárka, Sirsom Celesztina, Szabados Zora, 

Végh Hunor Róbert, Molnár Boglárka, Mörk 

Andrea) is aktív időszakot mondhatnak 

magukénak. Szabó Csaba vezetésével hetente 

többször próbálnak. Nagy sikert arattak mind a 

zánkai szüreti felvonuláson, mind az első adventi 

gyertyagyújtáson.  

A szentendrei Skanzen múzeumpedagógusai 

„Bőröndmúzeum” elnevezésű programjukkal 

november 19-én látogattak el hozzánk. Az 1. és 2. 

osztályosok az év ünnepeivel és a gazdasági 

időszakokhoz kapcsolódó tárgyakat ismerked-

hettek meg. Az Ételünk, életünk című 

foglalkozáson a 3. és 4. osztályosok az étkezési 

szokások változásairól beszélgettek. Ez után 

legnagyobb örömükre, egy fateknőben kenyeret 

dagasztottak. Nagy élmény volt ez a gyerekeknek! 

A november végi nyílt napokon sok szülő, 

nagyszülő látogatta meg a tanítási órákat. A 

gyerekek (és a felnőttek is) izgalommal várták 

ezeket a napokat. 

Az adventi készülődés jegyében szorgalmas 

diákjaink, az orvosi rendelő karácsonyfájára is 

készítettek szebbnél szebb díszeket. 

December lesz az első fordulója a 7mérföldes 

csizmában heted7határon át Országos Mesevetél-

kedőnek. Felkészítő: Filepné Kovács Julianna. 

Csapatok: 3. osztály: Filep Sára, Illés András, 

Stumpf Réka, Szabó Márton, 4. osztály: Dajka 

Emma, Nagy Anna Boglárka, Pődör Zoé Maja, 

Sirsom Celesztina, és Barátossy Álmos, Kulics 

Márkó Noel, Resze Máté, Scher Gergely. Hajrá 

gyerekek, sok sikert nektek! 

December 4-én, a pályaorientációs napon nagyon 

érdekes, különleges programjaink voltak. Nálunk 

járt Hoffmann Judit, a Tagyon Titkos Kamrája 

tulajdonosa, aki mesélt a gyerekeknek az 

aszalásról, a birssajt-, valamint a szörpök 

készítéséről. Megmutatta az eszközöket is. A 

gyerekek kipróbálhatták az alma, valamint az 

édesburgonya aszalásának alapfogásait, és 

természetesen mindent megkóstolhattak. Volt aki 

előszőr ízlelt csicsókát, édesburgonyát, de akár 

levendula szörpöt. Nagyon finom volt minden 

lekvár, chips, szörp! Köszönjük szépen!   

Bíró Gábor és Mónika, a BiGa Méz tulajdonosai 

is meglátogattak minket. Gábor gyakorlatilag 

mindent tud a méhekről. Nagyon érdekesen mesélt 

a szorgalmas rovarok életéről, arról hogyan is 

„készül” a méz, megmutatta a védőruhákat, hozott 

kaptárokat, lépeket, méhviaszt, és persze rengeteg 

fajta –köztük nagyon különleges- mézet is. 

Mindent ki lehetett próbálni, meg lehetett kóstolni. 

A gyerekek itt is nagyon érdeklődők voltak, és 

kedvtelve ízlelgették a finomabbnál finomabb 

mézeket! 

Ellátogattunk az óvódába is. Simonné Mohos Éva 

néni várt minket, és mesélt arról, hogy miért is jó 

óvó néninek, dajkának, vagy kisgyermek 

gondozónak lenni, milyen szép ez a hivatás. 

Iskolásként megnézhettek a gyerekek olyan 

helyeket is, ahová kis ovisként még nem mehettek 

be. Természetesen a legnagyobb sikert a régi, 

kedves csoportszobák okozták, ahol az ismerős 

játékokkal nagyon jót játszottak. Köszönjük a 

lehetőséget, és ha lehet, jövünk máskor is!  

Nagyon vártuk dr. Oláh Kálmán december 14-ei 

előadását, valamint az adventi készülődést. Sok 

kisgyermek ekkor készíti el apró ajándékait 

szeretteinek. Köszönjük a szülőknek ezt a már 

hagyományos, igazán magas színvonalú prog-

ramot!  

Hamarosan eljön a várva várt téli szünet. A tanító 

nénik nevében mindenkinek békés, áldott 

ünnepet, jó pihenést, feltöltődést kívánok!   
 

Balázsné Pintér Rita  
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Felső tagozat hírei 

 

Szeptember 17-én Balatonfüreden a Voluntas 

Egyesület „Érzékenyítő programján” vettünk részt, 

ahol szakemberek és pszichológusok segítették a 

tanulási és magtartási problémákkal küzdő gyerekek 

nevelésének módszertanát bővíteni.  

Szeptemberben és októberben részt vettünk a 

Veszprémi Levéltár szakmai programján és Pál 

Ferenc atya „Kiégés”, „Etika és személyiség” c. 

előadásán. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

megemlékezése két helyszínen történt. Október 21-én 

a Faluházban az ünnepélyes képviselőtestületi ülésen 

– ahol Horváth Lajos intézményvezető, önkor-

mányzati képviselő mondta az ünnepi beszédet – , 

majd 22-én iskolánkban verssel, énekkel és egy lelkes 

’56-os futással. Külön köszönjük volt tanítvá-

nyunknak, Faragó Ritának, Doma Levente édesany-

jának mindkét helyen elhangzott, csodálatos Wass 

Albert- szavalatát. 

November 7- én a veszprémi Pannon Várszínház-

ban a Kőműves Kelemen című rockballadát néztük 

meg 45 tanulónkkal. A mű által közvetített erkölcsi 

mondanivaló megkívánta, hogy az irodalomórákon 

beszélgessünk gyerekeinkkel a középkori és a 21. 

századi egyetemes emberi értékekről. 

November 11-12-én Budapesten, 18-án és 25-én 

Veszprémben Csékei Marianna vizsgával és 

szakesszé írásával záruló továbbképzésen vett részt. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 

idén elindított programja minden általános iskolás 

számára biztosítja, hogy eljuthasson kulturális 

intézményekbe. Ez a Lázár Ervin Program, melynek 

köszönhetően évente egyszer ingyenesen mehetünk 

színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra. A program 

már elkezdődött, a 3. és 5. osztályosok színház-

látogatásával. 

November 19-én a Szentendrei Skanzen Bőrönd- 

Múzeuma „Család és közösség” c. interaktív prog-

ramjával erősítette a gyerekekben a közös múlt 

tiszteletét. 

November 21-én rendhagyó módon ünnepeltük 

meg a magyar nyelv napját. Az iskolarádióban 

(köszönjük Bede Tamás tanár úr segítségét!)  

megzenésített magyar irodalmi művekkel hangoltuk 

rá felsőseinket a játékos, csoportos vetélkedőre és az 

internetes- könyvtáros „A mi versünk” megtalálá-

sára, felolvasására. 

Az Arany János magyarverseny 2. fordulójába 

jutott tanulóink: Molnár Boglárka, Szabó Csoma, 

Filep Lili, Györkös Áron, Keller Bence, Csonka 

Ajsa, Simon Júlia, Barátossy Szabolcs, Pődör Leila, 

Borbély Eszter, Simon Zsófia. Sok- sok gyakorlás 

vár ránk! 

December 7-én pályaorientációs napot tartottunk.  

December 13-án 8. osztályosaink próbafelvételit 

írtak magyarból és matematikából. Iskolánkban -

évtizedek óta- felvételi előkészítő keretében az elmúlt 

évek feladatsorait oldják meg, s tanáraikkal 

átbeszélik a problémás területeket. De a speciális 

fejlesztő órán is lehetőség van a gyakorlásra. A 

szaktanárok minden segítséget megadnak. Éljetek a 

lehetőségekkel, gyerekek! 

December 14-én, szombaton lelkes szülőknek 

köszönhetően karácsonyi díszeket, ajándékokat 

készíthettek tanulóink. A felsősöknek A Balaton- 

felvidék madártávlatból című film vetítése növelte 

nemzeti identitástudatát, majd az „Örömjáték” 

sportvetélkedő segítette testi- lelki jóllétüket. 

December 16-18-19-ére szerveztük meg 

magántanulónk vizsgáztatását.  

Lelkesen készülnek tanítványaink az iskolai és a 

faluházi karácsonyi műsorra Szabó Ida, dr. Horváth 

Tivadarné Éva, Molnár Katalin, Rábaközi Rita 

irányításával. 
 

Csékei Marianna, Stumpfné Vass Violetta 
 

*** 
 

Segítő, védő pályaorientációs nap a 

Bozzayban! 

(2019. december 7. szombat) 

Kedves Szülők! 

Gyermekeink, tanítványaink jövőjének tudatos 

építését, védelmét közös összefogással, a bizalmon 

alapuló együttműködésre építve szerveztük meg ezt a 

programot. 

Meghívtuk az SzM tagjait, a zánkai civil 

szervezetek képviselőit; de a honlapunkról 

tájékozódva is szeretettel vártunk minden érdeklődőt. 

Munkanap volt, így érthető, hogy sokan nem tudtak 

eljönni; bár a jövőkép alakítása nagyon fontos és 

nagy teher is számunkra – ugyan- akkor 

mindnyájunkat érint, akik felelősséget érzünk: mi 

lesz gyermekeinkkel, unokáinkkal, no és velünk – 

szülőkkel, nagyszülőkkel??? 

Szószaporítás helyett a tények, a megvalósult 

programról.  

Felsős tanítványainkhoz színvonalas, sokoldalú 

hasznos információt tartalmazó előadásokkal szakér- 
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tő felnőttek érkeztek hozzánk, segítő szándékkal 

szabadidejüket egy jó, értékes célra szánva. 

Mennyire jellemző ez a mai világunkra? Tisztelet 

a kivételnek! Azoknak, akik segítő, jó szándékkal 

néznek körül világunkban és lehetőségük szerint 

tesznek is egy jobb jövőért. A közös jobb jövőért. 

A felsős gyerekek érdeklődéssel hallgatták 

meghívott vendégeinket – pedig igen nehéz 

figyelmüket lekötni. 

Elekes Marianna – volt kollegánk – előadása „A 

pedagógus pályától az alternatív gyógyítási 

lehetőségekig és a szépészeti szakmákig”, bemutatta 

azt, hogy mai világunkban szükségszerű, hogy több 

lábon álljunk, ha kell, váltsunk megélhetésünket 

biztosítva, hogy örömünket is leljük munkánkban. 

Előadása azt is közvetítette, hogy már általános 

iskolásként is nyitottan kell fogadni minden tudást, 

fegyelmezetten, tisztelettel kell kezelni minden 

lehetőséget, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, 

mire lesz szükségünk. (A nálunk többet tudókra, 

tiszteletükre, biztosan.)  

Volt tanítványunk, Szabó Gergely, egy sikeres 

családi borászat történetét mutatta be. A kivetített 

képek segítették a gyerekek figyelmét lekötni, 

többségükhöz eljutott az igazi üzenet (a sokféle 

munkaterület: gépészet, borászat, vendéglátás, 

kereskedelmi értékesítés… lehetősége mellett), hogy 

minden siker alapja a szorgalom, a kitartás, a 

fegyelmezettség; lakóhelyünk: a Balaton-felvidék 

tisztelete, szeretete, az összetartás (család, 

lakóhely…), a kitűzött célokért való küzdelem vezet 

az egyéni és közösségi boldogság megéléséhez. 

A Széchenyi István Baptista Középiskolából 

Sipos Tamás modern tanárként, interaktív 

előadásával „szó szerint” felébresztette felsőseinket a 

digitális technika alkalmazásával, ahol tanulóink 

okostelefonjaikat hasznos tudás szerzésére 

használhatták. A téma: Szálloda – vendéglátás – 

turizmus (amelyben Magyarország Európa 

élvonalában van!) témakörében vállalkozó tanulóink 

kipróbálhatták a különböző munkaterületek 

szakszerűségét (pl. a számítógépes recepciós 

munkát). Igazán jó reklám volt a középiskola által 

oktatott szakmáknak a tanár úr gyermekeinket 

aktivizáló előadása. 

Kíváncsian fogadták dr. Oláh Kálmán körzeti 

orvosunkat, zánkai képviselő urat, aki nagyon 

hatásosan és gyorsan aktivizálta figyelmüket 

gyerekközpontú előadásával, amelyben kitűnően 

szerkesztett, minőségi ismeretközlését humorral 

fűszerezett képi anyaggal kapcsolt össze. A téma 

óriási volt – hasznosságát tekintve is -, hiszen 

egészség nélkül, hogyan állhatunk helyt kiemelkedő 

munkával bármely területen felnőttként? „A 

népbetegségek korai megelőzése; környezetünk 

káros hatásai” olyan előadás volt, amelynek termé-

szetes előadásmódja laikusként is érthető, izgalmas, 

új információkat tartalmazó, elgondolkodtató 

tanácsokat adott mindnyájunknak. Reméljük, hogy 

ezt az előadást megtapasztalhatják, hasznosíthatják 

nagyobb körben is szép vidékünk lakói, egészségben 

leélendő életük érdekében. 

Legyünk felelősek életminőségünkért! Kellő 

tudással, tudatossággal nem az orvosnál és nem a 

kórházban kötünk ki – a legtöbb esetben. 

Tisztelettel köszönjük előadóinknak, hogy 

megpróbálták segíteni oktató- nevelő munkánkat, 

diákjaink életvitelének segítő javításával! 

Csékei Marianna 

a felsős munkaközösség nevében 
 

*** 
 

Elsősegély tanfolyam 
 

A diákönkormányzat szervezésében november 25-én 

dr. Oláh Kálmán községünk háziorvosa tartott egy 

nem mindennapi előadást és gyakorlási lehetőséget 

is magában foglaló előadást nyolcadikosaink részére. 

Tanulóink feszült figyelemmel hallgatták a Doktor 

Úr előadását az elsősegélynyújtásról, ami magába 

foglalta az újraélesztés témáját is. Több lelkes diák 

maga is kipróbálta az életmentést  orvos szakértőnk 

utasításainak megfelelően. 

Iskolánk diákönkormányzata nagyon fontosnak 

tartja, hogy minden végzős és a jövőben minden felső 

tagozatos diák megtanuljon újraéleszteni, és egy 

esetleges balesetnél, rosszullétnél talpraesetten, 

szakszerűen tudja elsősegélyben részesíteni a 

szerencsétlenül járt sérült embertársát. 

Nagy köszönet dr. Oláh Kálmánnak a lenyűgöző 

szemináriumért!! 

Bede Tamás 
 

*** 
 

Iskolarendőrünk előadása! 

A diákönkormányzat meghívására november 26-án 

Márton Viktor a Bozzay Pál Általános Iskola 

iskolarendőre tartott előadást a felső tagozatos diákok 

részére. 

Márton Úr részletesen elemezte a különböző tanulók 

által elkövetett csínytevések következményeit, részle- 
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tesen beszélt a felnőttek és az egymással szembeni 

tiszteletlenségről, egymás holmijainak önkényes 

elvételéről, rongálásáról, a társsal szemben alkal-

mazott agresszióról, a mintaadásról, kiemelte, hogy 

12 éves kortól már büntethetőek a gyermekek, több 

tíz éves tapasztalatából számos példát említett. 

Sajnos iskolánk diákjai sok esetben a Bozzay jó 

híréhez méltatlanul viselkednek az autóbuszon, 

ezzel zavarva annak vezetőjét, ez igen –igen 

veszélyes, mivel a rossz magatartással elterelik a 

sofőr figyelmét s ez akár nagyobb balesethez is 

vezethet. Tudjuk, mindenki egészségesen várja haza 

legféltettebb kincsét!!!! 

A tanulók feszült figyelemmel (Szekeres termünk-

ben a résnyire nyitott ablakon berepülő légy 

szárnycsapásai tisztán kivehetőek voltak) hallgat-ták 

iskolarendőrünk sokszor nem éppen szívderítő 

élményeit. Bízom benne, hogy ez a közel hatvan perc 

elgondolkodtatta diákjainkat. 

Remélhetőleg ezek után mindenki sokkal jobban 

átgondolja cselekedeteit, mind az iskolában, mind 

saját lakókörnyezetében és utazás közben.  

Az utolsó percekben iskolánk rendőre nyomaté-

kosan kérte diákjainkat, hogy az elhangzottakról 

beszéljenek szüleikkel a kialakult helyzet kezelése 

érdekében.  

A tanulságos előadást nagyon szépen köszönjük (a 

gyerekek nevében is) Márton Viktornak! 

Bede Tamás 
 

Őszi-téli sportéletünkről 

Még az előző év hasonló időszakához képest is 

zsúfoltabb, izgalmasabb volt az idei tanév első pár 

hónapjának sportélete a Bozzayban. 

Szeptemberben ismét rendbe raktuk atlétika pá-

lyánkat, mely idén a gondos nyári karbantartásnak és 

a tavalyi év felújításának köszönhetően kicsit 

kevesebb elfoglaltságot adott lelkes felső tagozatos 

diákjainknak. Mindannyiunk nevében köszönöm 

munkájukat! Köszönjük azt is, hogy az önkormány-

zat közel 500,000,- Ft-ért felújította a műfüvespályát. 

Október elején már magunk mögött tudtuk az 

úszásoktatást is, melyen a 3., 4., 5., 6. osztályos diák-

jaink vettek részt a Balatonfüredi Városi 

Uszodában, felejthetetlen sportélményekkel 

gazdagodva. 

Szintén októberi sportesemény a Báthory Általános 

Iskola szervezésében immár 30. alkalommal 

Veszprémben megrendezett Köztársaság Kupa, az 

eseményen 34 iskola 600 diákja vett részt, köztük 12 

fős csapattal a Bozzay Általános Iskola is, a sok 

remek eredmény közül kiemelném Lengyel Jázmin 

Bianka (60 m-es síkfutás) és Gaál Botond 

(távolugrás) ezüstérmét. Nagy – nagy gratuláció 

sportolóinknak! 

Ezévben is kaptunk támogatást a szülői munkakö-

zösségtől, melyből hasznos szereket szereztünk be, a 

gyerekek nevében is nagyon hálásak vagyunk érte! 

Az igazi nagy durranás az októberben a Szent 

Benedek Röplabda Akadémia támogatásával induló 

röplabda oktatás jelentette, mely részleteit az alábbi 

írásban részletezem! 
 

*** 
 

Röpis siker! 

Október elején indult útjára a Szent Benedek Röp-

labda Akadémia segítségével – melynek szakmai 

igazgatója Kormos Mihály – és iskolánk vezetősé-

gének támogatásával leányaink számára a röplab-

daoktatás heti két alkalommal. 

Reményeimet is bőven túlszárnyalva, óriási érdek-

lődés volt ezen minden izmot megmozgató, 

gondolkodást is kiválóan fejlesztő csapatsport iránt, 

hétről- hétre, edzésről- edzésre egyre többen va-

gyunk, iskolánkba járó leányaink nagy részét már 

röpiseink között tudhatjuk. 

Az első röplabdatornát a környék iskoláinak közel 

száz versenyzőjének részvételével (a Bozzay 27 

gyermeket delegált, így a legnagyobb létszámú csa-

pat) november 24-én, vasárnap tartották Balaton-

füreden a Szent Benedek Középiskola szépen fel-

újított sportcsarnokában. Eredményeinket tekintve 

kiváló teljesítményt nyújtottunk három korosztály-

ból kettőt megnyertünk. A nagyoknál Szász Nikolett, 

Simon Júlia, Pődör Leila, a kicsiknél Nagy Johanna 

és Végh Bernadett csapata lett a befutó, de a többiek 

is jó eredménnyel zárták életük első röplabdatornáját, 

melyen minden résztvevő egy címeres pólóval lett 

gazdagabb. 

December 8-án vasárnap szintén Füreden jártunk 

játékosainkkal és családjukkal, ahol két órás játék 

után vendégül látott minket a Mikulás, ezúttal 

csomaggal és egy gyönyörű pulcsival ajándékozta 

meg versenyzőinket. 

Soha rosszabb napot!  

Ezúton is köszönöm ezeket a felejthetetlen élmé-

nyeket röpiseinknek, a támogató szülőknek és végül, 

de nem utolsó sorban a Szent Benedek Röplabda 

Akadémiának! 

Bede Tamás 

testnevelő tanár 
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Bőröndmúzeum 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

 foglalkozásai iskolánkban 

A szentendrei skanzen múzeumpedagógusai 

„Bőröndmúzeum” elnevezésű programjukkal évről 

évre ellátogatnak azokra a vidékekre, ahonnan a 

skanzen lakóházai, épületei származnak. A skanzen 

Bakony, Balaton-felvidék tájegysége 2000 óta 

látogatható, így eshetett többek között idén ránk a 

választásuk. 

A múzeumi foglalkozásokra november 19-én került 

sor iskolánkban. A pedagógusok a múzeum kincsei 

közül olyan tárgyakat hoztak magukkal, amelyek 

segítségével a magyar néprajzzal, a régi falusi élet 

mindennapjaival ismertették meg a gyerekeket. 

Az Ünnepek, hagyományok című foglalkozáson az 1. 

és 2. osztályosok az évkör ünnepeihez és gaz-dasági 

időszakaihoz kapcsolódó jelképes tárgyakat 

ismerhettek meg. 

Az Ételünk, életünk című foglalkozáson a 3. és 4. 

osztályosok az étkezési szokások változásairól be-

szélgettek, majd egy fateknőben kenyeret dagasz-

tottak. A szülői közreműködéssel otthon kisült fi-

nom kenyereket másnap örömmel kóstolták meg a 

gyerekek, egy kis avokádókrém és kolbászkarika is 

került a ropogós szeletekre. 

A felső tagozatosoknál a Család és közösség című 

foglalkozás középpontjában a családi élet, a családi 

munkamegosztás közelmúltban bekövetkezett ha-

talmas változásai álltak. 

A múzeum pedagógusai élményszerűen, játékos 

módszerekkel, a múzeumból származó tárgyak 

segítségével, a gyerekekkel közösen fogalmazták 

meg a múlt mának szóló üzenetét. 

Loch Ildikó 
 

*** 
 

BAFIT minta Csepelen? 
 

2019.12.11. 13:25 keltezéssel,  

Blazicsek Anikó írta: 
 

Üdvözletem! 
 

Egy csepeli iskolai alapítvány nevében írok, nem 

tudom, ki az illetékes, akit kérdezhetek? 

A Zánka TV-n láttam a csodás BAFIT találkozót. 

Ehhez hasonlót szeretnénk Csepelen rendezni. Pár 

kérdést tennék fel a kedves kollégának, aki meg-

szervezte, illetve a miniszteri támogatás pályázási 

módját ismeri. Mi, kezdők, nagy tisztelettel kérnénk 

a segítségeteket. 
 

Előre is köszönöm: 

Blazicsek Anikó 

(Vermes Miklós Általános Iskola) 
 

*** 
Tisztelt Kolléganő! 

Örömömre szolgál, hogy követendő mintának tartja a 

Bafitot! 

Bővebben is tájékozódhat róla a bafit.bozzaysuli.hu 

honlapon, amely elérhető iskolánk honlapjáról is: 

bozzaysuli.hu-ról. 

Amennyiben személyesen is tájékozódni szeretne, 

hívjon bátran a megadott elérhetőségem bármelyikén! 

Üdvözlettel: 

Horváth Lajos 

intézményvezető 

 

*** 
 

 

FALUHÁZ -  

    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia 

 

Hírek a Faluházból 
 

Október 8-án ünnepeltük az Idősek Napját a 

Faluházban, melyre személyre szóló meghívót kaptak 

az érintettek. Jó volt látni a sok kedves arcot, akik 

örömmel érkeztek az idei ünneplésre. Kontrát Károly 

képviselő Úr és Filep Miklós polgármester kedves 

szavakkal és gondolatokkal köszöntötte a szépkorúakat, 

majd a hagyományokhoz híven először az ovisok, majd 

a Bozzay Pál Általános Iskola diákjai köszöntötték a 

vendégeket. Boldog pillanatok voltak ezek, hiszen 

sokuk unokája is szerepelt, így dupla volt az öröm. 

Aztán elérkezett az est fénypontja, amikor a Piros 

tulipánnal, a Fekete vonattal és sok más dallal a '60-as 

évek Táncdalfesztiváljainak hangulatával robbant be a 

színpadra Poór Péter énekes, aki fiatalokat meg-

hazudtoló tempóval énekelte és táncolta végig a műsort. 

A műsort vastapssal köszönte meg a közönség, majd 

finom vacsora várta a meghívottakat, a Teodora 

Étterem szervírozásában. 

A következő program a Szüreti Mulatság volt. 

„Kitűnő időben és hangulatban, parádés felvonuláson 

legkevesebb ezer helybeli és az egész országból érkezett 

érdeklődők ünnepelték a szüretet Zánkán!” – szólt a 

Napló cikk az idei Szüreti Mulatságról.  
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Zánka apraja-nagyja, valamint a rendezvényre érkező 

vendégek vonultak végig a falun ezen a szép októberi 

hétvégén Szarka Lala Kisbíró vezetésével. Köszönet jár 

Bábel Ferinek, aki legalább ötven lovast hívott meg a 

megyéből, de jöttek a feldíszített traktorok, kamionok, 

lovas kocsik, nótázó, vidám emberekkel. A menethez 

csatlakozott a zsúfolásig megtelt kisvonat Badacsony-

ból, és a maskarába öltözött gyalogosok. A helyi és 

Nivegy-völgyi Pincészetek, valamint a Thodora Ét-

terem kínálta a finomabbnál, finomabb borokat, melye-

ket ezúton is nagyon köszönünk! A szépen feldíszített 

megállókban pedig kitűnő műsor fogadta a tömeget. A 

díszítésről a Zánkai Kulturális és Közösségi Egyesület 

tagjai, az Életmód Klub, a Nők Klubja, a Magyar 

Tenger Népdalkör, a Zánkai Nevesincs Színjátszókör, 

a Kertbarát Kör, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a 

Honis-mereti kör gondoskodott, a műsort pedig a 

Zánkai Gyermek Tánccsoport, a Nyúli Sporttwirling 

és Mazsorett Egyesület Merkúr Csoportja, a Bokafogó 

Táncegyüttes, a Magyar Tenger Nép-dalkör, a 

Nevesincs Színjátszókör, valamint Aradi Tibor és 

Varga Ferenc szolgáltatta, a talpalávalóról Borda 

Lajos gondoskodott. Az igazán finomra sikerült 

vacsorát a Zánkai Nevesincs Szín-játszókör főzte meg, 

Meilinger László és családja vezetésével. 

Köszönet Mindenkinek, aki bármilyen módon segítette 

a rendezvényt! 

Október 21-én ünnepi megemlékezést tartottunk a 

Faluházban, az 1956-os forradalom és szabadsá-harc 

évfordulója alkalmából. Ünnepi köszöntőt mondott 

Horváth Lajos iskolaigazgató, önkormányzati 

képviselő. Közreműködött a Bozzay Pál Általános 

Iskola, és a Magyar Tenger Népdalkör.  

November 11-én Márton napi megemlékezést és 

felvonulást tartottunk az Iskola, az Óvoda, és a 

Faluház közreműködésével, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatásával. A gyerekeket és 

felnőtteket libazsíros kenyér, sütemény, gesztenye, 

meleg tea és új bor kóstolása várta felvonulás után a 

Faluház előtti téren, vidám harmonikaszó kíséretében. 

A Márton napi libavacsorát a Theodora Étteremmel 

közösen szerveztük meg, mely nagy sikernek örvendett. 

A finom libavacsora reméljük megteszi hatását, és nem 

fogunk éhezni, hiszen a közmondás szerint „Aki 

Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik.” 

A vacsorához a helyi,- és Nivegy-völgyi gazdák 

újborait is megkóstol-hatták a rendezvény résztvevői. 

December 1-jén elérkezett Advent első vasárnapja, az 

első gyertyagyújtás. Az első vasárnapot megelőző 

hetekben nagy volt az előkészület a Faluháznál, hiszen 

azon dolgoztunk, hogy igazi adventi, karácsonyi 

hangulat legyen a Faluháznál. Köszönjük a segítséget a 

Falugondnokságnak az adventi kapuk és a Betlehemes 

ház felállításában, az Életmód Klubnak, hogy idén is 

elkészítették a gyönyörű adventi koszorút, a 

Nőklubnak, hogy berendezték a Betlehemet. Advent 

első vasárnapján ünnepi hangulatban, finom forralt 

borral, zsíros kenyérrel, vásári hangulattal meg-

gyújtottuk az első gyertyát. Az adventi műsort a Zánkai 

Gyermek Tánccsoport Szabó Csaba vezetésével, a 

Bokafogó Táncegyüttes, és a Magyar Tenger Nép-

dalkör adta. Reméljük mindenki jól érezte magát!  

December 6-án megérkezett hozzánk a Mikulás, és 

megajándékozta a kicsiket egy-egy mikuláscsomaggal, 

valamint egy télapós színdarabbal a Pódium Színház 

előadásában. 

Advent második vasárnapján ünnepi adventi koncerttel 

vártuk az ünnepre hangolódókat a Pro Musica 

Fúvósötös részvételével. A koncert nagy élmény volt, 

amit a percekig tartó vastaps jelzett is a művészek felé.  

Az év legmeghittebb ünnepét, a Falukarácsonyt 

december 21-én tartjuk. Az ünnepi műsort hagyo-

mányosan a zánkai ovisok, az iskolások, a népdalkör és 

a színjátszók adják. A műsor után a Kertbarát Kör finom 

forralt borral és meleg teával, a Faluház és a Zánkáért 

Kulturális és Közösségi Egyesület pedig friss meleg 

kürtőskalács kóstolóval vár mindenkit. 

December 31-én Vadnyugati Western Batyus 

Szilveszter lesz Zánkán! 

4 Tagú Élőzenekar – Tombola – Büfé! 

Az éjszaka folyamán 5 db egyenként 35.000 Ft-os 

utalványt sorsolunk ki, az Aphrodite**** Hotel 

Venus***superior Zalakaros felajánlásában, melyből 

egy utalvány, a Vadnyugati jelmezben érkezettek között 

kerül kisorsolásra! 

Belépő: 3.000 Ft/fő. 

Asztalfoglalás és jelentkezés december 28-ig: 

+36-30-553-8477, +36-30-652-8285 

Táncoljunk át együtt 2020-ba! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és egy igazán 

Boldog, Egészségben, Sikerekben Gazdag Új Évet 

kívánunk Mindenkinek! 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás, 

Bácsiné Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház 

 

*** 
 

Karácsonyi üdvözlet a Népdal Körtől 
 

Szorgalmasan próbál a Népdal Kör a 

Falukarácsonyra! Az alábbi dalrészletekkel 

kívánunk Áldott Karácsonyi Ünnepeket!  
 

Albert Ferencné klubvezető 
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Karácsonyi dalok 

 

„Úgy igazi az ünnep ha a lelkünkben él, 

Legalább egy napig az ember csakis jót remél, 

Valós, igaz szívből jövő mondatok. 

Mindenhol szeretetet rejtenek az ablakok. 

A bársonytakaró nekünk a frissen hullott hó. 

Kívánjuk: együtt békés legyen majd az évforduló, 

de ma még a fenyőillat tölti be az éjszakát. 

Holnap az ellenség is legyen igaz, jó barát, igaz jó 

barát!” 
 

*** 

 

„Szálljon áldás minden házra 

Kis  családra, nagy családra. 

Karácsonynak fenyőága, 

Hintsél békét a világra.” 
 

Szeretetteljes áldott békés karácsonyi ünnepe-ket és 

boldog újévet kívánunk, minden kedves zánkai 

lakosnak és üdülőtulajdonosnak. 
 

Magyar Tenger Népdalkör tagjai 

 

*** 
 

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 

karácsonya 
2019. december 5. 

 

Csillogó díszek a karácsonyfán, szépen csomagolt 

ajándékok a fa alatt, mosoly az arcokon, meghitt légkör, 

csendes beszélgetés... Szinte észrevehetetlen gyor-

sasággal elrepült ez az év, és újra karácsonyi ünneplésre 

gyűltünk össze a nyugdíjas klubban. Ugyan még 

adventi várakozásban élünk, még tervezzük családunk 

számára a karácsonyi meglepetést, készítjük elő kívül és 

belül az ünnepet, de itt, néhány órára, egy estére már 

beköszöntött a karácsony. Megünnepeltük a születés- és 

névnaposokat, a jubilálókat, felelevenítettük az elmúlt 

évi eseményeket, jóleső érzéssel énekeltük a karácsonyi 

dalokat és hallgattuk a gyönyörű verseket. Meglepetés 

volt a kedves karácsonyi ajándék, a naptár és a toll, amit 

most is nagy gonddal készítettek elő vezetőink 

számunkra. Visszatekintve az eltelt hónapokra, sok 

mindenért köszönettel tartozunk. Hálásak vagyunk a 

sok kellemes alkalomért, amit egymás társaságában 

tölthettünk, vezetőinknek, akik megszervezték mindezt, 

köszönet a finom süteményekért, amit az asszonytársak 

varázsoltak asztalainkra, a férfiaknak a finom balatoni 

borokért, az Önkormányzatnak, a Faluháznak, az 

üzleteknek, a borászatoknak a támogatásért, minden-

kinek mindenért, amivel széppé és tartalmassá tették 

összejöveteleinket. Sikeres évre tekintünk vissza és 

büszkén mondhatjuk el, hogy jól működő klub vagyunk, 

ahova szívesen járunk. Köszönjük ezt a szép évet és 

áldott, szép karácsonyt, boldog új évet kívánunk 

Mindenkinek. 

Horváth Zsófia 

klubtag 
 

*** 
 

Életmód klub 
 

Életmód klub 2019. évi munkájáról 

Ebben az évben is meghatározó szerepe volt klubéle-

tünkben, szakember vezetésével a megfelelő testmoz-

gásnak, mivel ez hozzá tartozik az egészséges élet-

módhoz. Ezenkívül előadásokkal, túrákkal, kirándu-

lással tettük változatosabbá klubnapjainkat. 

Előadásaink: 

Takács Feri bácsi a növényi mérgekkel ismertetett meg 

bennünket. 

Kőszeginé Titz Marianna természetgyógyász elő-

adásában az akupresszúrás pontok kitapintását, és annak 

gyógyításra gyakorolt hatását sajátítottuk el. 

Dr. Oláh Kálmán az elhízás egészségre káros hatásáról 

tartott számunkra is elgondolkodtató hasznos előadást.  

Rózsa Gabriella védőnő a nők egészségét érintő 

betegségekről tájékoztatott bennünket és ellátott 

hasznos tanácsokkal.    

Túráinkat Szajkiné Cs. Klára vezeti már több éve. Már 

hagyománnyá vált a tél végét idéző aszófői téltemető 

túra. Tavasszal pedig a Koloska völgyét jártuk be, 

túránk piknikezéssel fejeződött be. 

Májusban egy délutánt a Gyógynövénykertben töltöt-

tünk, segítettünk palántázni, majd Feri bácsi vezetésé-

vel körbejártuk az egyre több gyógynövénnyel gazda-

godó kertet. 

Éves nagy kirándulásunk úti célja: 

Kabhegyi kilátó – Ajka üveggyár - Herend porcelán 

manufaktúra -Városlődi majolika. Az üveggyár 

látványa kissé lehangoló volt, de a herendi és a többi 

látnivaló kárpótolt bennünket. A márkói csárdában 

finom vacsorával zártuk a napot.  

Köszönjük a szervezést Németh Albertné, Irmusnak. 

A faluház szervezésében lévő rendezvényeken is 

képviseltük magunkat. 

Május elsején a Nőklubbal együtt főztük és 

fogyasztottuk el a finom pörköltet. 

Szüreti felvonulásra a Mázsa tér és a Faluház 

dekorációját készítettük el és vendégül láttuk a 

felvonulókat. 

Az Adventi koszorút a szép ünnephez méltóan 

öltöztettük fel. 

Hogy ezt az évet is ilyen gazdag programokkal tudtuk 

kitölteni, ahhoz nagyban hozzájárult az Önkormányzat  
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anyagi támogatása és a Faluház dolgozóinak önzetlen 

segítőkész munkája, amit nagyon szépen köszönünk. 

Szeretnénk a jövőben is hasonlóképpen folytatni 

közösségi életünket. 

Szeretetben gazdag Karácsonyi ünnepeket és Békés, 

Boldog Újévet Évet kívánok az Életmód Klub 

vezetősége és tagsága nevében.  

Takács Andrásné 

klubvezető 

 

*** 
 

Kirándulás Baja környékén 
 

A Kertbarát Körben már sokszor felmerült az ötlet, 

hogy látogassunk el a Gemenci erdőbe és 

kisvonatozzunk. Feri bácsi mindjárt mondta, hogy ez 

legalább egy két napos kirándulás, mert meg kell nézni 

Baja nevezetességeit. Emellett, lévén bort kedvelő 

kertbarátok vagyunk, meg kell kóstolni a borvidék 

borait is. Augusztusban Annánál, a pincénél gyorsan ki 

is választottuk a szeptember utolsó hétvégéjét és röpke 

1 hónap alatt a Bajai Kertbarát Kör vezetőjének, Sama 

Máriának a segítségével meg is lett a 2 nap programja 

és a szállás is Baja belvárosában.  

Így keltünk útra szeptember utolsó szombatjának 

hajnalán. A társaságra jellemző pontosság miatt 5 

perccel korábban el is tudtunk indulni megszokott 

sofőrünkkel Gézával, akinek gyakorlott és biztonságos 

a vezetési stílusa és rugalmasan és humorosan igazodik 

igényeinkhez. Terv szerint meg is érkeztünk fél kilenc 

tájékában Pörbölyre, ahonnan a kisvonat indul. Itt 

csatlakozott hozzánk Mária. A buszról leszállva 

előkerültek a plusz pulóverek és sálak, mert a reggel 

párás volt. A hűvös idő ellenére társaságunk jó 

hangulatban szállt fel a nyitott kisvonatra, amely 

hazánk egyetlen ártéri kisvasútja. Nyomvonala a 

Duna és a Sió medrét követve a Gemenci erdőben 

halad. Mi négy megállót utaztunk közel 1 óra alatt, a 

szél csak úgy süvített át a kocsikon, de a látvány 

kárpótolt mindenért. Igaz szarvast, őzet és vaddisznókat 

csak egy bekerített részben láttunk. A vonatról 

leszállva, valamivel több mint fél óránk volt a tájban 

gyönyörködni, majd indultunk vissza. 

A vonatozás után folytattuk útunkat Bajára, ahol 

először és az 1845-ben épült klasszicista zsinagógát 

néztük meg, amely ma az Ady Endre Városi 

Könyvtárnak ad otthont. Az udvarban, egy másik 

épületben, egykor zsidó óvoda-iskola is működött. A 

könyvtárban a felújítás során a zsidó emlékeket 

megőrizték, így a frigyszekrényben néhány eredeti 

tárgyat is őriznek, amelyet mi is megnézhettünk és a 

tárgyak történetéről is mesélt nekünk a könyvtár egyik 

dolgozója.  

Innen a szállásunkra mentünk a szobákat elfoglalni, 

majd a Sugovica parton a Halászcsárdába betértünk 

egy ebédre. A többség Bajai halászlevet evett bajaiasan 

tálalv, a gyufatésztával, a halszeleteket külön tálcán 

szervírozzák fel. Ebéd után a Türr István Múzeumot 

látogattuk meg, amely az Észak-Bácska, az egykori 

Bács-Bodrog vármegye északi részének tájmúzeuma és 

e terület muzeális értékeit gyűjti, dolgozza fel és mutatja 

be a látogatóknak. A kiállításokat megtekintve és tárlat-

vezetőnk segítségéve megismerhettük a halászat és 

Baja, a 300 éves város történetét, valamint a sokácok, 

bunyevácok és a dunai svábok történetét és 

népviseleteit, használati tárgyait. Baja egy nagyon szép, 

látnivalókban gazdag város, látszik, hogy sok 

nemzetiség él együtt. Sajnos a városban kisvonatozni 

már nem volt idő, mert folytattuk útunkat Nemesnád-

udvarra, ahol a Bertilla Borvillában borkóstoló és 

vacsora várt ránk. Házigazdánk a rendelkezésre álló 

„rövid” idő miatt a bemutatandó borok mellett igye-

kezett sok információt átadni nekünk a borászat mellett 

más témakörökben is. A hosszú, boltíves pincében a 

Bajai Kertbarát Kör több tagjának borait kóstolhattuk 

meg, a fehértől a rosén át a vörösig. Mindegyik borhoz 

volt egy jó kis története és elmesélte nekünk, hogy miért 

is jó borászattal foglalkozni, hiszen ő is autógépész és a 

fő vállalkozása is ehhez kapcsolódik. Szerencsére a 

borászkodás mellett a másik hobbija a vadászat, így 

vacsorára nagyon finom szarvaspörköltet ettünk. A 

vacsora és borkóstoló jó hangulatban telt, de minket 

sajnos szorított az idő, így este hét órakor tovább kellett 

állunk és indultunk vissza Bajára. 

Az este szabad program keretében ki-ki felfedezte a 

város éjszakai életét. Másnap reggel továbbra is dél felé 

vettük az irányt Máriával és a férjével Tivadarral, 

ellátogattunk Csátaljára, ahol megnéztük a Trianoni 

Emlékművet, amelyet civil szervezet adományaiból 

emeltek 2007-ben. Az emlékezést követően néhány 

kilométert után elértük Hercegszántót, ahol a buszból 

kiszállva pár lépést sétálva elénk tárult a Vodica 

Máriakert-Kegyhely monumentális Mária szobra 

(10,57 m). Egy pillanatra úgy érezhettük magunkat, 

mint a liliputiak, akik csodálkozva néznek fel 

Gulliverre. A kegyhelyen májustól októberig, havi egy 

alkalommal fatimai szentmisét tartanak. Az egész hely 

felemelő hangulatot árasztott és átsétáltunk egy zöld 

füves területen, amely tele volt gombákkal, egy 

forráshoz és egy sírkerthez. 

Innen Szerbiába mentünk tovább egy kis shop-

pingolásra. A magyar-szerb határon kissé nehézkesen 

cirka 30 perc alatt át is értünk. A kisboltban mindenki 

kedvére vásárolta a souvenirt. A rövid Szerbiai 

látogatás után ismét fél óra várakozást követően újra 

átértünk hazai utakra és Hercegszántón várt ránk a 

finom ebéd és a zelleres pálinka, amelyet Tivadar 

készített. A délutánt a Béda-Karapancsai vadászkastély  
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felfedezésével folytattuk. A kastély egykor Habsburg 

birtok volt. Itt élt Frigyes és felesége, Izabella, akik 

fejedelmi vadászatokon látták vendégül a korszak 

koronás főit. 

Kétnapos kirándulásunk utolsó úti célja Dá-

vodfürdő volt, itt várt minket Aladics József, nagy-

baracskai borász. Sajnos ismét az idő rövidsége miatt 

csak egy óránk volt a borok megkóstolására. Hat féle 

bort kóstoltunk, miközben mesélt nekünk a boraikról, a 

szőlőikről és a borászatukról. Erről a kirándulásról is 

kissé fáradtan, de szerencsésen és sok élménnyel 

gazdagodva tértünk haza. 

Bácsi Krisztina 

 

*** 
 

A Honismereti kör viselt dolgairól 

Hagyományainkhoz híven őszi első programunk 

mindig egy rövid autós kirándulás valamely 

szomszédos, közeli községbe. Ez év szeptemberében 

választásunk Balatonakalira esett, ahol Törő Balázs 

fogadott bennünket. Balázs akali születésű, néprajzos 

végzettségű és lelkes lokálpatrióta, minden együtt állt 

a szakszerű és élvezetes sétához. A sötét estébe 

torkolló falunézés a régi temetőből kialakított Ősök 

parkjából indult, megnéztük a felújított magtárat, a 

néprajzi gyűjteményt, majd az evangélikus és a 

katolikus templomot. A néprajzi gyűjtemény 

padlásán váratlanul egy értékes zánkai emlékbe 

botlottunk. Egy huszadik század elejéről származó 

fotó a Rákóczi utcai volt kovácsműhelyt, a régi 

forrásházat, háttérben pedig nádfedeles házak sorát 

ábrázolja. Zánkán ez a fotó tudtommal ismeretlen, 

megszerzésére megtettük az első lépéseket. Sétánk 

meglepetéssel végződött. A szépen felújított Fő téren 

zene és fényjáték fogadott bennünket. Mint 

megtudtuk, ez minden este megismétlődik napnyugta 

után pontban egy órával az évszaknak megfelelő zene 

ihletésére. 

Novemberre Fekete Tamás veszprémi levéltárost 

hívtuk meg tavalyi nagy sikerű előadásának 

folytatására. Témánk: A családtörténet-kutatás 

online adatbázisai, használatuk, különös tekintettel 

a zánkai kötődésű források kezelésére. Az előadás 

érdekfeszítő, rendkívül sok ismeretet bemutató és 

részleteiben megjegyezhetetlen volt. Ezt tudván az 

előadó rendelkezésünkre bocsájtotta gondolatmenete 

vázlatát, mely az összes említett webhely pontos 

leírását tartalmazza. Ezt bármely olvasónk 

megkaphatja, ha ír a gy.zanka@gmail.com címre.  

Ez évi utolsó programunkat a Veszprémi Várban 

rendeztük, középpontjában a Várbörtön meg-

látogatásával. Sokszor átmegyünk a veszprémi 

Hősök Kapuja alatt, most azonban be is tértünk az 

ottani helytörténeti kiállítást megtekinteni. Az 

eredetileg az 1. világháború hőseinek tiszteletére 

létesített épületben az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc, az 1. és 2. világháború és végül az 

1956-os forradalom és szabadságharc veszprémi 

eseményeit és hőseit mutatja be az interaktív tárlat. 

Rövid sétát tettünk hazánk legősibb püspöki 

központja, a Szent Mihály székesegyház tornyai alá, 

majd gyülekeztünk a Várbörtön előtt. Miután az 

épület jelenleg a Veszprém Megyei Bíróság 

székhelye is egyben, csak zsebeink kiürítése és a 

biztonsági kapu használata árán nyertünk 

bebocsátást. Lebotorkáltunk a tömlöc lépcsőin, ahol 

a: Várbörtön – Élet a mínusz harmadikon, 

várbörtön a 21. században című, hangszórók által 

központilag vezetett kiállítást éltük át. A lerobbant, 

nyomasztó börtönfolyosó és a cellák naturális 

közvetlenséggel mutatják be az itt elzárva tartott 

foglyok sanyarú sorsát. A legismertebb rabok: 

Savanyú Jóska, Mindszenthy József és Brusznyai 

Árpád veszprémi fogságát egy-egy cellánál 

részletesen is bemutatja a kiállítás. Külön rész szól 

1956 veszprémi eseményeiről. Befejezésül egy 

néhány perces film mutatja be a börtön 21. századi 

működését közvetlenül a 2003-as bezárás előtt. A 

látogató, miközben felküzdi magát a Vár járó-

szintjére, borzongva gondol azokra, akiket tegnap 

még itt tartottak fogva a hegy gyomrában, és azokra 

is, akiknek itt volt a munkahelyük. A rabok lehúzták 

az idejüket és szabadultak, az őrök maradtak. Borús 

gondolatainkat enyhítette a felszíni napsütés és a 

közösen elfogyasztandó ebéd ígérete.  

Januárban folytatjuk, Törő Balázs megígérte, 

hogy vendégünk lesz, és fellebbenti a fátylat a 

Balaton-felvidék néhány titkáról. 

György Péter  
 

*** 
 

Nőklub 
 

Az ember így az év végének közeledtével áttekinti, 

mi is történt vele, családjával, környezetében mi 

változás zajlott. Ezúttal szeretnék a Nőklub 2019-

es életébe egy kis betekintést adni. Egyik szokásos 

tevékenységünk a vitrinrendezés: idén Bálint 

napot a csipkecsodák között piros szívekkel 

jeleztük, december hónapban Béressyné Sólyom 

Olga babagyűjteményében gyönyörköd-hetünk. 

Patchwork foglalkozást tartott a Pávakörös 

Szabóné Erzsike, Gaál Krisztivel ismét fazekas-

kodtunk, amely foglalkozás nagy népszerűségnek  
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örvend. Szabó Zia ösztönzésére 14 asszony (Bácsiné 

Jutka, Heizerné Ica, Marosszékyné Mari, Farkas 

Jutka, Kocsisné Ila, Némethné Irmus, Horváth 

Zsófi, Szajkiné Klári, Bábelné Madlen, 

Karácsonyné Zsuzsa, Szabó Zia, Nesselné Zsuzsa, 

Nagyné Margit, Sólyomné Jutka) készített kisebb- 

nagyobb, a Borheteken eladandó tárgyakat, melyeket 

aztán Zia, Sólyomné Jutka, Bácsiné Jutka 

értékesített. Ezúttal is köszönjük a vásárlók 

támogatását. Ennek bevételét 2020. januárjában 

tervezett kiállításunk alkalmával használjuk fel, 

melyre már most szeretettel hívjuk az érdeklődőket. 

Ezekben a hetekben a papírfonással ismerkedtünk 

Sibak Vivien Szamóca 8. osztályos tanuló 

segítségével, de mondhatom úgyis „unoka tanítja a 

nagymamát és társait.” Szokásos őszi tevékeny-

ségünk a szüreti felvonuláson való részvétel ill. 

helyszínberendezés. Adventi időszakban a Faluház 

kertjében a betlehemállítás. Évek óta együtt főzünk 

az Életmód klubbal május 1-jén, idén is osztoztunk a 

munkában és a gasztronómiai élvezetekben. 

Budapestre kirándultunk februárban, meg-

tekintettük a Széchenyi Könyvtárban Mátyás király 

Corvináit, valamint a Magyar Nemzeti Galériát. 

Ősszel pedig két napos kirándulást szerveztünk 

Kalocsa-Decs – Szekszárd nevezettességeinek 

megtekintésére. Megcsodálhattuk a kalocsai 

székesegyházat, a csak múzeumként működő 

vasútállomást, a híres pingáló asszonyok díszít-

ményeivel. Decsen a Tájházban meghallgattuk 

idegenvezetőnk szívbemarkoló történetét. Szekszár-

don a Babits Mihály Emlékházban körülálltuk a 

költő szobrát, idéztünk verseiből. Ne feledkezzünk 

meg a híres szekszárdi vörös borokról, hogy csak 

néhány dolgot említsek.  

A mi klubunk nem nagy létszámú, ám örömteljes 

foglalkozásaink vannak, itt mindenki ért mindenhez, 

majdnem…. Ha rögtön nem is, hamar belejön. Adott 

esetben mestert is hívunk, de egymástól is tanulunk. 

Mindenki a saját, kedvelt tevékenységét műveli, nem 

erőltetünk semmit senkire. Aki kedvet érez az ilyen 

sokrétű foglalkozásokhoz, tevékenységhez, várjuk 

szeretettel. Gyakorlat teszi a mestert, valljuk.  

Köszönjük a Faluház munkatársainak, az 

Egyesület vezetőjének a segítségét. Köszönjük az 

Önkormányzat támogatását, a Hivatal dolgozóinak 

is a velünk való foglalatosságot.  

Mindenkinek békés, áldott ünnepeket, boldog 

újévet kíván a Zánkai Nőklub.  

 
Marosszékyné Csósza Mária 

klubvezető 

 

Helytörténet- 

               honismeret 
 

 
Rovatvezető: György Péter 

 
György Péter János:  

A GÖRGEY-MÍTOSZ FORRÁSVIDÉKÉN 

A Vészharang című, 1850 júliusában, Theresien-

stadt- ban írt költeményben azonban már elmozdulás 

történik, megjelennek a szenvedélyes érzelmek, a 

gondolatok radikalizálódnak. 

 
Vészharang 
 

Magasról hullt alá a sasfi, 

Nem bírja szárnyát, körmeit, 

De aki megcsalád, megejtéd,  

Megholtnak őt azért ne hidd. 

Elvérzett testét lelke éli túl, 

S él az teneked kínzó átokul. 

Kondulj meg vészharang 

Élet, halál mindegy nekünk 

Ha a világ kivész, 

Mi már többet nem veszthetünk! 
 

Erős volt és két kezével, 

Tízzel vívott meg egymaga. 

A mesés világa napkeletnek 

Lehullott délceg csillaga. 

S mikor megejté őt az árulás, 

Hét országra borult halotti gyász  

Kondulj meg vészharang stb. 

 

Boldog, kinek még van hazája, 

S bár rab hazában rab lehet, 

Kinek külföld nem adja azt a  

Keserű siralmas kenyeret, 

Melyért küzdénk élet-halálon át, 

A hon nekünk egy harapást sem ád. 

Kondulj meg vészharang stb. 
 

Szegénnyé lettünk ami drága 

Volt lelkünknek, mind elveszett. 

Csak úgy pusztán, öröm híjával 

Viseljük az életet. 

Kihamvadt lelkünk egy üszők gyanánt,  

Csak a koszorú tüzében ég a láng.  

Kondulj meg vészharang stb. 
 

Szedjük fel szétdúlt sírjaikból  

Az apáknak elszórt csontjait, 
A rokonok kifolyt vérét, a  
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Nők és gyermekek könnyeit. 
Ez mind, ez mind bosszút kiált reád! 
S te még állsz? Piruljon a világ 
Kondulj meg vészharang stb. 
 

Leéltük már mi életünket, 

Csak egy napunk van hátra még.  

Csak egy reménység van 

szívünkben, Lelkünkben egy 

kötelesség. 
 

S lábunk alól ha elsiklik a föld, 

Bosszút helyettünk ég haragja tölt,  

Kondulj meg vészharang, 

Élet-halál mindegy nekünk, 

Ha a világ kivész, 

Mi már többet nem veszthetünk! 

 
A költemény mind formájában, mind tartalmában 

meglehetősen bonyolult. A tízsoros strófák utolsó négy 

sora refrén, az első hat sor négyes vagy ötödfeles 

jambikus lüktetésű, a refrénben az erős érzelmek 

szétfeszítik a szabályosságot, de az utolsó versláb 

mindig jambus. A rímelés ezúttal is a végletekig 

visszafogott, alig megcsendülő félrímes képletű. A vers 

személytelen elbeszéléssel kezdődik, melyben a lehulló 

sasfi metafora a hősiesen elbukó hazát láttatja az 

olvasóval. A költői hang akkor válik személyessé, 

amikor az áldozatok között feltűnnek a külföldre 

sodródott szerencsétlenek. A nemzet bukásának, az 

emberek szenvedésnek árulás az oka. Ez az áruló 

azonban már rosszakaratú, tudatos összeesküvő, ha 

rajta múlik, a haza már halott: „De aki megcsalád, 

megejted / Megholtnak őt azért ne hidd”. A 

költeményben nincs neve az árulónak. Mindenki tudja, 

hogy ki ő. Az áruló Görgey. Itt már egyértelműen az 

ország romlásának igazi oka. Az apák szétdúlt sírjai, a 

rokoni vér és a gyermeki könny mind-mind kínzó 

átokért és bosszúért kiált. És ha a megnyomorítottak 

nem lesznek képesek bosszút állni, akkor majd az ég 

haragja sújt le az árulóra. Néhány röpke hónap alatt 

hogy megváltozott a költő beszéde! Ez már a babiloni 

mítoszok, a görög eposzok és sorstragédiák hangja. Itt 

már az ellenség a démoni Gonosz, aki egymaga veszejt 

el egy egész országot. Ezért várható, hogy ha az emberi 

erő kevésnek bizonyul, akkor majd az isteni igazság-

szolgáltatás zökkenti helyre a mindenség kerekét. 

Ezzel el is érkeztünk oda, ahonnan indultunk, a 

Görgey-mítoszhoz, nevezetesen a mítosz azon tulaj-

donságához, hogy történetmondás és világmagyarázat 

is egyben. 

A szabadságharc bukását, a kolerát és a megtorlásokat 

is túlélő ember egy csömörös, szétesett és érthetetlen 

világban találta magát. Racionalitást és rendet akart a 

káosz helyébe. Az érthetőséget, világos egyszerűséget 

az a történet teremtette meg, amelyben Görgey 

Artúrnak jutott a főszerep. 

A történet az irodalomba is beszűrődött. Bozzay Pált 

nem azért választottam ennek a bemutatására, mert a 

legmagasabb művészi színvonalat képviselné. Inkább 

azért, mert talán élethelyzetéből fakadóan is nagyon 

korán foglalkozott a témával, betekinthettünk a 

gondolat bölcsőjébe. Azt figyelhettük meg, ahogy a nép 

körében gyökeret ver, majd megerősödik egy gondolat, 

egy vád, amely rövidesen meggyőződéssé érik. 

Bozzay nagyon fiatal volt, lényegében a zsengéit írta 

haláláig. Rejtély marad, hogy milyen költő vált volna 

belőle, ha többet mér ki rá a sors. 

A Görgey-mítosz azonban a legmagasabb művészi 

színvonalon is megjelenik, mégpedig nagyon korán. 

Gondolatmenetemet Kossuthtal kezdtem, Kossuth hívé-

vel, az őt Szegedig és Aradig követő Vörösmartyval 

zárom. Világos után Vörösmarty sógorával és régi 

jóbarátjával, Bajza Józseffel Bihar megyében bujkált, 

ami esetükben azt jelentette, hogy ismerős családoknál 

vendégeskedve, meghúzva magukat, egy időre eltűntek 

a hatóságok szeme elől. Vörösmarty 1849-ben két 

verset írt, mindkettőt Gebén, bujdosása idején, október 

10-én, Csanádi János házában. Az egyik az Emlék-

könyvbe, a másik az Átok. Az elsőt minden magyar 

ember ismeri, tananyag, belénk égtek a végsőkig 

elkeseredett zseni szavai: „Kívánságom: Vesszen ki a 

világ /Se földi nép a legvégső fajig.” Ugyanebben a 

hangulatban született a kevésbé ismert Átok is. (Csak 

1925- ben jelent meg először teljes és pontos szöveggel, 

de kéziratos másolatai kézről kézre jártak az 

országban.) Megrázó, zavarba ejtő mű. A középiskolai 

tankönyvek megemlítik ugyan, de a szöveget nem adják 

a tanulók kezébe. Nem illik a Szózat szerzőjéről 

kialakított képbe. És valóban. Ilyet csak olyan valaki ír, 

aki megélni vélte önnön szörnyű látomását: „S a sírt, hol 

nemzet sűlyed el,”. Vége a világnak, mindennek, amiért 

egy egész nemzedék küzdött. Vörösmarty ezt a versét 

magának írta, nem számíthatott megjelentetésére. Talán 

ettől ilyen végsőkig őszinte. Leplezetlenül kifejezi a kor 

vezetőinek Görgeyt megvető véleményét. 

 
Átok 

1849. oct. 10. 

Görgeinek híják a silány gazembert, 

Ki e hazát eladta cudarul. 

Kergesse őt az istennek haragja  

A síron innen és a síron túl. 
 

Ö százezernyi hősfiák vezére, 

Dicső, ha győz, dicső, ha elesik — 

Ki úr leendett, milyennél nagyobb nincs, 

Meghajlott a lábtúrta fövenyig 
 

Kezében volt az ország szívé, kardja, 

S ő mint pofon vert megrugdalt inas, 

Feladta mind e drága kincset, 

Bérért vagy ingyen, mindenképen gaz 
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Hallgatnak ágyúink, a puska nem szól, 

E némaság oh mily rémületes! 

A hajdú nem küzd, a megjött huszárnak  

Kardján most nem vér - csak köny csergedez. 
 

Harc nélkül, alku nélkül így elesni! 

Egymásra néznek a bús harcfiak  

S a hitszegő vezérre szíveikben  

Kihalhatatlan átkot mondanak. 
 

„Isten, vagy ördög - így kérdik magokban –  

Melyik teremté ezt a Görgeit? 

Ily férget isten soha nem teremthet, 

Ezen megtörnék emberben a hit. 
 

Hervadjon a fű ahol megpihenne, 

Akadjon fel, midőn a fára néz, 

Enyhét ne adjon éhe, szomja ellen  

A föld, s ne nyújtson soha emberkéz... 
 

Kergesse őt a balszerencse, mint  

Szilaj kutyák a felriadt vadat.  

Éljen nyomorból, kínból mindhalálig  

S ha elhal, verje meg a kárhozat." 
 

Kereszténység előtti, ráolvasós, sámános rontást küld 

Görgeyre a költő, négy nappal az aradi tizenhármak 

kivégzése után, talán a friss hír hallatára, az életben 

tartottra. Költői ösztöne azonban - figyeljük meg - a 

legsötétebb átkokat másokkal mondatja ki. A versben 

beszélő lírai én az utolsó három szakaszban átadja a 

szót a bús harcfiaknak. Idézőjelet használ, és 

megváltoztatja a versformát is. Az addigi rímtelen 

jambikus lüktetés helyébe főként monoton, ez esetben 

kántáló hatású spondeusok lépnek, és az idézés 

kiemelésére megjelennek a rímek is. 

Görgey Artúr tábornok, idős korára ügyvéd testvére 

esztergomi házának gondnoka és avatott kertésze, 

rendíthetetlen nyugalommal viselte a nemzet minden 

rétegéből felé áramló gyűlöletet. Komárom alatt a 

huszárroham élén vágtatott, később sem rettentették 

meg az őt ért fenyegetések, atrocitások. A harcban 

súlyos fejsebet kapott, de nem tudott meghalni. 

Matuzsálemi kort élt meg, az új század hozta meg 

számára a végső megnyugvást. Az őt ért vádak mára 

történelmi emlékké szelídültek. Hatalmas lovas szobra 

a vezérletével visszafoglalt vár nyugati falánál áll, a 

fenséges bronzalak a budai hegyekre tekint. 
 

(Az írás a Tempevölgye c. folyóirat 2009 szeptemberi 

számában jelent meg. –szerk.) 
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Harangszó 
 

Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 

 

Karácsonyi istentiszteleti rend falunkban ill. 

környékén. 

Evangélikus egyház: Dec. 24-én de. 10 órakor 

a gyermekek szereplésével istentisztelet.  

25-én a szokott időben fél kilenckor.  

Dec. 20-án 17 órakor ismét hangversenyt ad az 

imaházban Elischer Balázs orgonaművész.  

Katolikus egyház: falunkban Szenteste éjféli mise, 23 

órakor. Karácsony napján Balatonszepezden 9-kor, 

Révfülöpön 11 órakor lesz szentmise. Nálunk Zánkán 

dec. 26-án lesz a szokott időben, 9-kor a szentmise, 

Révfülöpön pedig 11-kor.  

Református egyház: dec. 24-én du. fél négykor 

istentisztelet, majd a gyerekek és a felnőtt kórus 

előadása. Dec. 25-én és 26-án 11 órakor úrvacsorás, 

dec. 31-én 18 órakor óévzáró istentisztelet.  

Egyéb alkalmak a templomokban kerülnek kihirdetésre.  
 

*** 
 

Anyakönyvi hírek 

Akik ismertük és szerettük, szomorúan búcsúztunk dr. 

Simor Ferencné Bokody Évától, aki ugyan csak fiatal 

korában volt állandó lakos több évig Zánkán, itt konfir-

mált, itt vett részt az evangélikus gyülekezeti ház (ma 

imaház) kultúrmunkájában, de családja a múlt évszázad 

első harmadától, nagyszülei, Székely Lajosék ideköltö-

zésétől részben itt él, részben itt nyaral. Falunkhoz 

mindvégig szoros szálak kötötték. 2002-ben egy egész 

busznyi zánkait látott vendégül Siklóson, ahol kez-

deményezésükre a temetőben Thury Etele egyháztör-

ténész zánkai református lelkésznek állíttattak férjével 

együtt síremléket. 

Gyémántdiplomás agrármérnök, a Magyar Kultúra 

lovagja, a Nagytótfalui Tájház létrehozója és vezetője, 

több helytörténeti-honismereti szervezet – részben 

vezetőségi – tagja volt, 4 gyermeke nevelése mellett. Ez 

év október 24-én hunyt el hosszú, súlyos betegség után. 

Temetése a siklósi temetőben evangélikus szertartás 

szerint volt, Zánkáról Puskás Piroska unokahúga és 

Vass Gyuláék, régi barátai kisérték utolsó földi útjára. 

Elhunyt október 5-én Gelencsér Ferenc kőfaragó 

mester, a zánkai kálvária és az Okályi Iván emlékmű 

alkotója. Emlékét szeretettel megőrizzük. 
 

Gólyahír 

Nagy szeretettel köszöntjük: Nagy Attila és Hebling 

Mária kislányát, Nagy Natasa Larát, aki Ajkán 

született, 2019. június 6-án. Mihályka Richárd Attilát,  

aki Veszprémben  született 2019. aug. 20-án, Mihályka 

Richárd és Egyed Réka kisfiát.  
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