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Tisztelt Zánkai Polgárok!  

Állandó lakosok és 

Üdülőtulajdonosok! 

 

 
A jelenlegi járványveszéllyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

- Az intézménybezárásokkal kapcsolatos (óvoda, bölcsőde, Faluház, könyvtár) határozatok 

honlapunkra, Zánka TV-re, és Facebook-on is kellő publicitást kapva felkerültek. 

- Közösségi terek bezárása (strand, játszóterek) megtörtént. 

- A község fejlesztését, működését biztosító döntéseket (figyelembe véve a bizottsági ülések 

konszenzusos javaslatait, valamint képviselői véleményeket, törvényi felhatalmazás 

alapján saját hatáskörben meghoztam. Ehhez, látva a várható történéseket, rendkívüli 

optimizmusra volt szükségem. 

- A 70 év felettiek kormányrendelet szerinti ellátását (amennyiben a teljes önkéntes lakás 

karantént vállalják), valamint a háziorvos igazolása szerint történő meleg étel kiszállítását, 

önkormányzatunk biztosítja. 

- Az orvosi ellátás szabályozásra került. 

Valamennyi fentiekben felsorolt intézkedés az 1. pontban felsorolt lehetőségek 

felhasználásával írásban is ki lett hirdetve, valamint a Zánka TV-n szóban is elhangzott. 

Fentiektől függetlenül, minden rendelkezés, utasítás, javaslat annyit ér, amennyit betartunk, 

ill. betartatunk. 

Ezért saját egészségünk és életünk megóvása érdekében kérek  és felszólítok  mindenkit a  
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helyi és országos médiában megjelent tájékoztatások, utasítások, javasolt védekezési módok, 

önkorlátozások betartására! 

Fentieket nem részletezem, egyrészt nem szakterületem, ezt háziorvosunk és hozzáértő 

szakemberek megtették, megteszik. 

Kérem, fogadják el azt a tényt, hogy itt egy világjárványról van sajnos szó, és ebbe bele 

lehet halni! 

Nyilván többen látták és hallották európai és világhírű járványügyi szakemberek, 

professzorok, tudósok véleményét, a várható történéseket. Falus András Széchenyi díjas 

professzor úr tájékoztatását, véleményét. A vírus tüneteit, lefolyását, várható következményeit. 

Magyarország, Zánka ne jusson el abba a helyzetbe, amelyet Ursula von der Leyen asszony 

az Európai Bizottság elnöke mondott egyik beszédében: „mindannyian olaszok vagyunk”.  

Ne jussunk el abba a helyzetbe, amelyet most Észak- Olaszországban és a bergamoi 

kórházban látunk. A napi elhunytak száma 800 fő körül van, meghaladva összességében már a 

kínai haláleseteket. 

A világ, ország, Zánka életét, fejlődését hosszú évekre meghatározó időszak előtt állunk. 

Önkormányzatunk jelenleg el tudja látni feladatait. Tartok tőle, hogy leszünk ennél még 

sokkal nehezebb helyzetben. Ezért kérem Önöket, hogy amit a család, szomszédok meg tudnak 

tenni - családtagok ellátása, bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, napi élethez szükséges teendők -, 

tegyék meg, mert Önkormányzatunk kapacitása véges. A nem kötelező és eddig elérhető plusz 

szolgáltatásokat átmenetileg szüneteltetjük. Ezen túlmenően felkészülve a legrosszabbra, 

kérem, gépkocsival rendelkező, tettre kész zánkaiak jelentkezését, a várható rendkívüli 

feladatok ellátására. 

Ez a polgarmester@zankph.hu, vagy az Önkormányzat +36 30 536 7356, vagy az orvosi 

szolgálat +36 30 978 7884 számon történhet. 

Valamennyiüket kérem fentiek figyelembe vételére, betartására, Zánkai állandó lakosokat, 

üdülőtulajdonosokat, valamennyi Zánkán tartózkodó állampolgárt! Valamennyien jelenleg itt 

élők, itt tartózkodók, egységesen, minden félreértést, előítéletet tegyünk félre, készüljünk a 

gondterhelt és a szebb jövőre! 

Zárómondatként idézem Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szavait: 

„Tudom, hogy nehéz megváltoztatni mindennapi életünket, de azonnal cselekedni kell!” 

 

Filep Miklós 

polgármester 

Hírmondó ZÁNKAI 
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MARADJ OTTHON! 

A koronavírus járvány 
 

2020. március 11-én egy videóüzenetben kértem, hogy 

mindenki vegye komolyan a koronavírussal kapcsolatos 

járványügyi helyzetet és – mindannyiunk érdekében – ne 

pánikoljunk, ugyanis a pánik nem jó tanácsadó. Amíg a felvételt 

készítettük a Zánka TV-vel, Vass Gyulával, Magyarország kormánya vészhelyzetet hirdetett 

Magyarország egész területére.  

Az azóta eltelt időszakban jelentős változások történtek, valamint a személyes 

tapasztalatom is az, hogy nagyon sokan nem veszik komolyan azt a járványügyi helyzetet, ami 

mára kialakult. Véleményem szerint eljutottunk abba a helyzetbe, amikor a közönynél, a 

szabályok és az orvosok által javasolt tanácsok könnyelmű be nem tartásánál még a pánik is 

jobb reakció. 

Meggyőződésem, hogy felelős döntést csak akkor tudunk hozni, ha rendelkezünk az 

ehhez szükséges ismeretekkel. Ebben szeretnék ezzel az írással a segítségükre lenni. 

1. A koronavírus kb. 130 nanométer (nm) nagyságú, ez a milliméter tízezred része. 

Ennek következtében cseppfertőzéssel terjed – a LEHELETÜNKKEL, beszéd, 

köhögés, tüsszentés során apró nyálcseppek kerülnek a levegőbe, ezt lélegezzük be 

és az ezekben lévő koronavírusoktól leszünk fertőző betegek. 

Ha bemegyünk egy helységbe, például egy boltba és van ott valaki, akin finom 

parfüm van, érezzük annak illatát. Ugyanúgy, ahogy a parfüm illóanyagai terjednek 

a levegőben terjed a lebegő nyálcseppekben a vírus. 

2. Ezek a vírussal teli nyálcseppek rákerülnek a tárgyakra is, ahol a felület jellemzőitől 

függően 1-3 napig is képes a koronavírus életben maradni, fertőzni. Ha hozzáérünk 

a tárgyhoz (ajtókilincs, lépcsőkorlát, élelmiszer, vagy leginkább bármi) a vírus 

rákerül a kezünkre, ha a kezünkkel ezt követően az arcunkhoz, szánkhoz, 

szemünkhöz érünk, fertőzöttek leszünk. 

3. Aki elkapta a koronavírust, a tünetmentes lappangási idő alatt is fertőz! A 

tünetmentes lappangási idő 2-12 nap (de jelentettek már 27 napot is). 

4. A betegség az esetek 80%-ában enyhe, kórházi kezelést nem igénylő tünetekkel 

zajlik. Utánozhat náthát, influenzát, de esetenként olyan enyhe tünetekkel jár, hogy 

a beteg orvoshoz sem fordul. A tünetmentes esetek aránya 50% (a betegek fele)! 

Esetleg néhány napig köhög, lázas a beteg. Viszont minden esetben fertőz a beteg! 

A tünetmentes is!!! 

5. A betegség általában lázzal, köhögéssel, általános gyengeséggel jár, de jelentettek 

már CSAK hasfájással, hányinger-hányással, gyomor-bélrendszeri 

tünetekkel/panaszokkal járó eseteket is! Nagyon változatosak tudnak lenni a 

tünetek, sok esetben csak ez alapján nem különíthető el a koronavírus fertőzés más 

vírusfertőzéstől.  Főként  a  tüdőben  szaporodik,  a  tüdő  szövetét  roncsolja  szét a 

Hírmondó ZÁNKAI 
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koronavírus – ez a halálesetek oka; de a gyomor-bélrendszerben is élet- és 

szaporodóképes a koronavírus. Minden beteg fertőz! 

6. A súlyos, kórházi kezelést igénylő betegségek aránya 10-20% körüli, a halálozás 

jelenleg 4% körüli. Ezért a jelentett esetek száma alapján a tényleges fertőzöttek 

(tehát az ismeretlen/felderítetlen esetekkel korrigált fertőző betegek) száma 5-10-

szeres. Vagyis ha azt látjuk, hogy van 150 ismert fertőzött, akkor optimista becslés 

alapján is ez a valóságban, a nem ismert esetekkel korrigálva kb. 750-1500 fertőzött. 

7. A szegedi matematikusok által kifejlesztett matematikai modell alapján (ami WHO 

hivatkozás, úgyhogy bátran hihetünk neki mi is) 1 beteg naponta átlagosan 2,2-2,6 

embernek képes átadni a vírust, vagyis az összes fertőzött száma naponta képes meg 

2,5-szerezni magát! 

8. A gyermekek jellemzően tünetmentesek – viszont fertőznek! 

9. Minél idősebb a beteg, annál nagyobb esélye van annak, hogy súlyos tünetei 

lesznek, illetve meghal. A két fő tényező ugyanis, ami befolyásolja a fertőzés 

lefolyását és kimenetelét, a beteg immunrendszerének válaszkészsége és 

társbetegségek jelenléte. Idősebb korban mindkét tényező, az immunrendszer 

állapota és a társbetegségek gyakoribb fennállása is a súlyos lefolyás és a halálos 

kimenetel irányába hat. Társbetegségek esetén életkortól függetlenül is 

megnövekszik a súlyos esetek és a halálos kimenetelű fertőzések 

valószínűsége/száma – és a képet tovább színesíti az immunrendszer működésének 

egyedi sajátosságai, jellemzői. Egyébként sajnos nem kell súlyos társbetegségekre 

gondolni – magas vérnyomás, cukorbetegség, dohányzás (!); de természetesen a 

halállal végződő súlyos esetek komolyabb társbetegségek esetén gyakoribbak (pl. 

daganatos betegségek, kemoterápia, ún. immunszuppresszáns, az immunrendszer 

működését gyengítő gyógyszeres kezelés, vagy szteroid terápia mellett, illetve 

tüdőbetegségek, vagy szív-érrendszeri betegségek esetén). 

10. Magyarország élen jár a szív-érrendszeri betegségek tekintetében és sajnos még 

mindig nagyon sokan dohányoznak. Ennek megfelelően Magyarországon 

feltételezhetően sok halálesettel, magas halálozással fog véget érni a járvány. 

Magyarország korfája pedig tudjuk, hogy öregedő. 

11. Szintén a szegedi matematikusok által kifejlesztett matematikai modell alapján 

tudjuk, hogy az egyetlen hatékony járványügyi intézkedés, ami lassítja a vírus 

terjedését, az emberek mozgásának korlátozása, az emberi kontaktusok 

megakadályozása. Minden járványügyi intézkedésnek ezt a célt kell szolgálnia! 

 

Mindezek fényében és ismeretében két szempontot kell figyelembe vennünk. Az egyik 

járványügyi – a másik pedig gazdasági. 

Az országnak, az ország gazdaságának valamilyen mértékben működnie kell. El kell járnunk 

dolgozni, vásárolni, az árunak célba kell érnie, azt a fuvarozó oda szállítja, ahová kell, a 

gépjárműveknek kell legyen üzemanyag ellátása és nem mellesleg nekünk orvosoknak, minden 

egészségügyi dolgozónak, ápolónak, takarítónak, dolgoznunk kell. 

Hírmondó ZÁNKAI 



30. évfolyam 1. szám 5 

 
Az elmondottak fényében tehát mi a járványügyi teendő az egyének szintjén? Igen, az egyének 

szintjén, mert most minden azon múlik, hogy mi egyének hogyan viselkedünk!!! 

Mindenkinek, aki megteheti, OTTHON KELL MARADNIA! 

Ez a legfontosabb! SENKIVEL sem szabad találkozni! Az idősek (65-70 év felettiek) és 

krónikus betegek élete múlik jelenleg ezen! Értsék meg, hogy ha 70 év feletti, vagy krónikus 

betegségben szenved, akkor ebbe a fertőzésbe nagy valószínűséggel meg fog halni! 

Mindenki, aki nyugdíjas, maradjon otthon, ki se mozduljon a lakásából! Ha alapvető 

szükséglete van – gyógyszer, élelmiszer vásárlás, kérjen meg valaki egészséges fiatalt, ha ilyen 

lehetősége nincs, jelezze nekem, vagy az önkormányzatnak, segíteni fogunk. DE NE 

MOZDULJON KI, MERT BELE FOG HALNI A KORONAVÍRUS FERTŐZÉSBE!!! 

Mivel minden segítségnyújtónak nagyon megszaporodott a feladata és jelenleg sok helyen már 

jelentkeznek az átmeneti készlethiányok is, kérek mindenkit, hogy legyen körültekintő, időben 

jelezze, ha valamire szüksége van, ne akkor szóljon, mikor már csak 1 szem gyógyszere van! 

 Mivel nagyon gyorsan terjed a vírus és a betegek elárasztják az egészségügyi ellátó 

rendszert, sokan az ellátás hiánya miatt fognak meghalni. Ezért fontos, hogy lassítsuk a vírus 

terjedését. Mindenki tekintsen úgy magára és másokra, mintha fertőzött lenne! Csak 

szájmaszkban, vagy ennek hiányában kendővel vagy sállal eltakarva a szánkat és orrunkat 

lépjünk ki otthonunkból. Ha mindenki szájmaszkot viselne, vagy eltakarná valamivel az arcát 

(az orrát és a száját is!), megakadályozhatnánk a cseppfertőzéssel való terjedést – lassítva így a 

járványt, a vírus terjedését. Ezzel csökkenthetnénk a kórházak túlterheltségét, így több 

embernek lenne esélye túlélni a fertőzést, kevesebben halnának meg azért, mert nekik már nem 

jutott megfelelő ellátás. 

De tudjunk róla, hogy a sebészi, vagy varrott szájmaszk nem véd meg bennünket a fertőzéstől, 

a koronavírus méreténél fogva átjut a szöveten! Csak speciális maszk, ún. FFP3-as maszk véd, 

ami jelenleg nincs. A sebészi-, vagy varrott maszk csak a nyálcseppek levegőbe jutását, így a 

cseppfertőzést akadályozza meg, tehát ezzel a másik embert védjük. Értelme csak akkor van, 

ha mindenki viseli! 

Az ún. „nyájimmunitás”, vagyis a lakosság 60-70%-ának átfertőzöttsége szükséges ahhoz, hogy 

a járvány leálljon. A fertőzésen átesett emberek fognak ugyanis védelmet adni a fertőzésen még 

át nem esett embereknek – mint a nyáj szélén lévő kosok és életerős felnőtt állatok védik a nyáj 

belsejében lévő védtelen, idős vagy beteg társaikat. Ezért kulcskérdés, hogy mennyi idő alatt 

zajlik le ez a folyamat. Ha lassan, akkor sokan megkapják a szükséges ellátást, ha gyorsan, 

akkor viszont sokan azért fognak meghalni, mert nem jutnak megfelelő ellátáshoz.  

 Aki nyugdíjas, illetve azok a krónikus betegek, akik megtehetik – az egyetlen helyes 

döntés, amit hozhat az élete védelmében, ha ki sem mozdul otthonról és senkivel sem 

találkozik, senkit sem enged be a lakásba! 

Ha postással találkozunk, mert például a nyugdíjukat veszik át, a postás szájmaszkot visel. De 

mint mondtam, a tárgyakon, így a pénzen is ott lehetnek a vírusok. Ezért a pénzt tegyük félre,  

Hírmondó ZÁNKAI 
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3 napig ne nyúljunk hozzá (1-2 nap alatt elpusztul a vírus tárgyakon), a kezünket pedig 

fertőtlenítsük le, vagy mossuk meg szappannal. 

Ugyanez érvényes a gyógyszerre, vagy az élelmiszerre, amit házhoz hoznak a segítségnyújtók. 

Az élelmiszer csomagolásán, a szatyron ott lehet a vírus. Ennek érintése után mossunk kezet 

szappannal, vagy fertőtlenítsük a kezünket! Ezt megelőzően ne nyúljunk az arcunkhoz! Az 

ételeket hőkezeljük! A kenyeret pirítsuk meg, vagy tegyük legalább 2 percig 75 °C-os sütőbe! 

Kisebb pékáruk fogyasztását, amiket esetleg más ember összefogdosott, jelenleg nem javaslom! 

A zöldségeket alaposan mossuk meg! 

Ne nyúljunk az arcunkhoz, csak szappanos kézmosás, vagy kézfertőtlenítés után! 

Az életünk múlik most ezeken a dolgokon! NEM múlhat, múlik! 

A csekkeket online fizessük be, vagy kérjünk meg valakit telefonon, hogy segítsen! Ha nincs 

lehetőségük erre, szóljanak nekem, vagy az önkormányzatnak, segítünk! 

 Nyomatékosan megkérek továbbá mindenkit, hogy csak annyi élelmiszert vegyen, 

amennyire szüksége van! Nagyon sok dimenziója van ennek a járványnak, azt gondolom, hogy 

az egyik talán pont az, hogy sürgősen át kell gondolnunk az eddigi életünket. A technikai 

fejlődés nyújtotta kényelem micsoda személyiségváltozást eredményezett! Pazarlás, így nem 

számít, ha az 5 kg kenyérből 3 penészes lesz és megy a kukába! Nem számít, ha emiatt valaki 

nem tud vásárolni, mert neki már nem jutott. A természet és másik embertársunk tisztelete az 

előttünk álló nehéz időszakban ki kell rángasson minket a hétköznapok közönyös világából! 

Sok embernek ez lesz az egyetlen esélye! 

 Értsük meg azt, hogy személyes döntéseinken most sok-sok, több ezer ember élete 

múlik! NEM múlhat, múlik!  

Ugyanis a járvány itt van, az amit ma teszünk, annak 2-3 hét múlva látszódik az eredménye. Ne 

tévesszen meg senkit, hogy most éppen hány beteg van! Ugyanis – ahogy egy kiváló cikkben 

olvastam a hasonlatot – a járványügy olyan, mint egy autó, aminek a gázpedálja és a fékpedálja 

is több hetes késéssel reagál. A vírus már hetekkel ezelőtt benyomta a gázpedált! Ha mi most 

tövig nyomjuk a fékpedált, akkor is elkerülhetetlenek a 2-3 hét múlva bekövetkező események, 

de talán az 1-2 hónap múlva bekövetkező tömeges megbetegedések és halálozások száma még 

csökkenthető. 

A koronavírus ugyanis köztünk van és végig fog söpörni az országon. Az, hogy Ön ott lesz-e a 

halottak között? Még tehet ellene! Nyugdíjas? – akkor megteheti, hogy otthon marad! Ha 

szeretné még látni a szeretteit, akkor MOST tegyen érte és ettől a pillanattól kezdve NE 

MOZDULJON KI OTTHONRÓL és NE TALÁLKOZZON SENKIVEL! 

Tartsa be azokat a higiénés szabályokat, amiket elmondtam, mert az élete múlhat rajta! 

 A „külföldről hazaérkezés” is fontos tény, de az elmúlt napokban számtalan esettel 

találkoztam, amikor valaki találkozott valakivel, aki fertőzött  területről  jött,  vagy esetleg már  
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ismert, pozitív teszttel rendelkező beteg. Ezért véleményem szerint ez a tény önmagában már 

kevés! A koronavírus itt van Magyarországon, köztünk van, ezért a 2 fő szabály: 

1. Mindenki tekintsen úgy magára és másokra, mintha fertőzött lenne – mindenki hordjon 

szájmaszkot, takarja el a száját és az orrát, ha feltétlenül el kell mennie otthonról. De ne 

feledjük, a maszk a fertőzéstől nem véd! 

2. Ha megteheti, maradjon otthon és ne találkozzon senkivel! 

Mindenki, aki találkozott fertőzésre gyanús beteg emberrel, illetve természetesen azok, akik 

külföldről jöttek, azonnal jelentkezzenek le a háziorvosuknál telefonon, azonnal hívjanak 

engem, a 06 30/283 44 33-as telefonszámon. 

Amennyiben tünetmentes, úgy 14 napig otthonában kell maradjon, karanténban. Hívjon 

telefonon a fenti számon! 

 Végül szeretném azokat a járványügyi intézkedéseket ismertetni, ami a praxisom 

működését érinti: 

 CSAK sürgős betegellátás történik, vagyis csak azokat a betegeket látjuk el, akiknek az 

életüket veszélyeztető, vagy tartós egészségkárosodás veszélyével fenyegető betegségre 

utaló panaszuk van. 

Telefonon mindenki elér, jelen járványügyi helyzetben munkaidőn kívül is elérhető 

vagyok. Ha nem veszem fel a telefont, vissza fogom hívni – lehet éppen mással beszélek. 

Amíg rendkívüli helyzet van, minden egészségügyi dolgozónak erőn felül kell 

teljesítenie, mert az egyik probléma ezzel a járvánnyal pont az egészségügyi 

ellátórendszer túlterheltsége. Én magam és asszisztenseim is ki fogjuk venni a részünket 

abból a hatalmas munkából, ami előttünk áll. 

 A balatonszepezdi, szentantalfai és balatoncsicsói rendelőkben a rendelés a rendkívüli 

helyzet végéig szünetel. Csak a zánkai rendelőben történik sürgős betegellátás, telefonos 

egyeztetést követően. A rendelési idő a zánkai rendelőben szokásos rendelési időre 

korlátozódik: 

Hétfő  8:00 – 11:00 

Kedd  9:30 – 11:30 

Szerda  13:00 – 16:00 

Csütörtök 9:30 – 11:30 

Péntek  9:30 – 11:30 

 Csak elektronikus, ún. e-receptet készítünk, nem adunk ki papír alapú vényeket. Az e-

receptet Magyarország területén bármelyik patikában bárki kiválthatja. Tehát bárki 

kiválthatja bárki gyógyszerét! A gyógyszert kiváltó személy saját személyigazolványa 

és a beteg (vagyis akinek a receptjét, gyógyszerét kiváltjuk) TAJ-száma kell az e-recept 

kiváltásához (TAJ kártya nem kell, csak a TAJ-szám, a patikus ez alapján találja meg a 

rendszerben az e-receptet). 

Hírmondó ZÁNKAI 
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 Állandó gyógyszerfelírási igényüket jelezhetik telefonon:  

a 06 87/468 181 és a  

06 30/97 87 884 telefonszámokon, ez esetben aznap kiváltható az e-recept. 

 

Vagy jelezhetik e-mailben, a zankarendelo@gmail.com e-mail címen, ezesetben 

másnap váltható ki az e-recept. 

 Lejárt HIVATALOS OKMÁNYOK HOSSZABBÍTÁSÁVAL nem foglalkozunk 

(gépjárművezetői vagy hajóvezetői jogosítvány), mivel azok jelenleg kormányrendelet 

alapján a lejárat után is érvényesek maradnak a vészhelyzet megszűnését követő 15 

napig. 

 A közgyógyellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak 

megszűntét követő 90 napig fennmarad! 

 Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati 

segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a 

veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig.  

 Táppénzes papírért és igazolásért nem kell bejönni a rendelőbe, ugyanis azt 

elektronikus formában, pdf fájlként küldjük el az Ön, vagy munkahelye e-mail címére. 

Rendelet alapján a munkahelye el fogja fogadni. 

Ezek az intézkedések minisztériumi rendelettel összhangban, a polgármesterekkel 

egyeztetve kerültek bevezetésre.  

Az Önök érdekében, a járvány megfékezése céljából vannak, kérjük legyenek türelemmel és 

megértéssel! 

Az ellátórendszer kapacitása véges, nincs védőfelszerelés, mert országszerte nem beszerezhető. 

Ezekre az intézkedésekre azért is szükség van, mert csak védőfelszereléssel a magam és 

dolgozóim védelmét jelenleg nem tudom maximálisan biztosítani, ha fertőző beteggel 

találkozom, nagy valószínűséggel elkapom a koronavírus fertőzést, én magam is fertőzött 

leszek. Ha az egészségügyi dolgozók lebetegszenek, vagy karanténba kerülnek, 

helyettesítésüket a közeljövőben várható járványügyi helyzetben nem biztos, hogy meg fogják 

tudni oldani. Ezért kérem Önöket, hogy telefonon keressenek a 06 30/283 44 33-as 

telefonszámon, illetve tartsák be a rendelőben az általam adott utasításokat! 

Előre is köszönöm az együttműködésüket és a türelmüket! 

Minden egészségügyi dolgozót, mindenkit, aki ebben a helyzetben helyt áll és teszi a dolgát a 

Jóisten segítse munkájában! Védjük magunkat és másokat, viseljünk szájmaszkot és mindenki 

aki teheti, MARADJON OTTHON!!! 

2020. március 22.  

Dr. Oláh Kálmán 

                háziorvos 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Önkormányzati hírek 

 

Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 

 

Zánka Község Önkormányzatának 

2019. december 16. és 2020. február 24. 

között megtartott nyilvános üléseiről 
 
- A képviselőtestület felülvizsgálta a Zánkai Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást. 

- A képviselőtestület az egyes szociális és 

gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról 

szóló 4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 

természetbeni települési gyógyszertámogatás a 

nem kötelező, Meningitis B, Meningitis C és a 

Rotavírus elleni védőoltásokra való jogo-

sultsággal történő kiegészítéséről döntött.  

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a háziorvosi rendelő szakorvosi ellátás 

biztosítása céljából történő bérbeadásával 

egyetért. Felhatalmazza az Egészségügyi, 

Oktatási és Sport Bizottság elnökét az egyes 

bérleti szerződések feltételeinek kialakítására és 

a szakorvosokkal való tárgyalások lefolytatására. 

- Az irattári selejtezési, illetve iratrendezési 

feladatok ellátására indított beszerzési eljárás 

alapján Baracskai András Béla „e.v.” 

árajánlatát fogadták el. 

- Beszerzési eljárás indításáról döntöttek az 

orvoslakás és a gyógyszertár fűtésének 

korszerűsítéséről. 

- Elfogadták az Állami Számvevőszék „Integritás- 

és belső kontrollrendszer, Befektetési tevé-

kenységek ellenőrzése” megnevezésű vizsgálata 

eredményeként született 19148 sz. jelentésben 

foglalt javaslatokra hozott és az Állami 

Számvevőszék EL-1666-004/2019. ikt. számú 

felhívása alapján kijavított, kiegészített 

intézkedési tervet. 

- Rendeletet alkottak a községi strand üze-

meltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól. 

- Felülvizsgálták az Önkormányzat tulajdonát 

képező építési telkek értékesítésének elveiről 

szóló rendeletet. 

- Jóváhagyták a képviselőtestület 2020. évi 

munkatervét. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Zánkai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadta. 

- Megtárgyalták és elfogadták Zánka Község 

Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervét. 

- Közbeszerzési eljárás indításáról döntöttek a 

Zánkai Strandfürdő 2020. és 2021. évi 

strandszezon őrző-védő, valamint strand-

üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében 

- A testület megtárgyalta és elfogadta a Zánka 

Község Önkormányzata 2020. évi költség-

vetéséről szóló rendelet-tervezetet. 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a beszerzési szabályzat 12. pontja 

alapján „Szabadvízi strandok fejlesztése” 

elnevezésű projekt keretében megvalósítandó 

beruházásokkal, a Dózsa György utca új 

burkolattal, az orvoslakás és gyógyszertár 

elektromos hálózatának felújításával, könyvtár 

felújításával, a strand és község fenntartási 

munkáival, játszótéri eszközök beszerzésével, és 

a Napsugár tér burkolat felújításával kapcsolatos 

beszerzési eljárások indításáról döntött. 

- Elfogadták a Zánka, Rákóczi utca 73306 jelű 

Zánka-Köveskál állomáshoz vezető út mentén 

(Rákóczi utca – Iskola utca csomópontja) 

létesítendő gyalogos átkelőhely tervét. 

- Intézkedési tervet fogadtak el a belső ellenőrzési 

jelentés megállapításaival kapcsolatban. 

- a Zánkai Hírmondó nevű kiadványának 2020-as 

évi lapszámait 4 lapszámban határozták meg.  
 

- Határoztak arról, hogy Zánka Község 

Önkormányzata Képviselőtestülete a Bala-

tonfüredi Rendőrkapitányság részére a 2020. 

évi „Rendőrség Napja” alkalmából bruttó 

70.677 Ft összegű adományt nyújt.

Hírmondó ZÁNKAI 
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KIVONAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján Zánka Község Önkormányzata 

Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében 

eljárva, a települési képviselők előzetes véleményét 

kikérve az alábbi határozatot hozom: 
 

Zánka, 2020. március 23. 

Filep Miklós 

polgármester 

 
56/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Zánkai Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Nivegy-völgyi Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola között a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről megkötendő megálla-

podást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyom. 

 

57/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a beszerzési sza-

bályzat 11. pontja alapján a falugazda gépjármű-

vének beszerzése tárgyában lefolytatandó beszerzési 

eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kérem fel 

ajánlattételre: 

a) "Lukács" Kft. - 8229 Csopak, Füredi utca 21. 

b) "MARSAL" Kft. - 8500 Pápa, Külső-Veszprémi u. 23. 

c) HERING-RENT Kft. - 5100 Jászberény, 

Nagykátai út 19. 

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a 

legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 

 

58/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a beszerzési 

szabályzat 11. pontja alapján a játszótéri eszközök 

beszerzése tárgyában lefolytatandó beszerzési 

eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kérem fel 

ajánlattételre: 

a) BIOHÁRS Kft. - 7200 Dombóvár, Vak Bottyán utca 20. 

b) P-LAN-T Mérnöki Iroda Kft. - 2083 Solymár, 

Bánya u. 13. 

c) ROYAL-KERT Kft. - 8200 Veszprém, Sólyi út 8. 

d) Bonita Játszóterek Group Kft. - 9200 

Mosonmagyaróvár, Pázsit utca 16/B. 

e) JÁTSZÓTÉR 2006 Kft. 9162 Bezi, Szabadság utca 46. 

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a legala-

csonyabb árat tartalmazó ajánlat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

59/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a beszerzési 

szabályzat 11. pontja alapján az orvoslakás és 

gyógyszertár fűtéskorszerűsítése tárgyában lefoly-

tatandó beszerzési eljárásban az alábbi gazdasági 

szereplőket kérem fel ajánlattételre: 

 Thermo-Sprint Kft. 

 Mayer Művek Épületgépészeti Kft. 

 Ratherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. 

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a 

legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

60/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete fe-

ladat- és hatáskörében eljárva a beszerzési szabályzat 

11. pontja alapján a Zánkai Strandfürdő őrzővédő, 

valamint a strandüzemeltetési feladatainak (jegyel-

lenőrzés, takarítás, zöldterület karbantartás) ellátása 

tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárásban az 

alábbi gazdasági szereplőket kérem fel ajánlattételre: 

 Nemes Tiborné „e.v.” 

 Horváth Norbert „ev.” 

 Car-Bay Kft. 

 Kozmavéd Kft.  

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a 

legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

61/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Dózsa György utcát 

nem nyilvánítom a KRESZ 39/A. §-a szerinti lakó-

pihenő övezetté. 

 
62/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata  Képviselőtestülete fe- 

ladat- és hatáskörében eljárva a Dózsa Gy. és Rákóczi 

Hírmondó ZÁNKAI 
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utca új útburkolattal való ellátásának beszerzése 

tárgyában a VIA VOMITO Kft bruttó 25.311.959,- 

Ft összegű árajánlatát elfogadom. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet terhére biztosítom.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 
 

63/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a zánkai strand és 

község fenntartási munkáknak beszerzése tárgyában 

a NIVEGY TRANS Kft. bruttó 8.364.466,- Ft 

összegű árajánlatát elfogadom. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet terhére biztosítom.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 
 

64/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Napsugár tér és 

parkolók burkolatfelújításának beszerzése 

tárgyában a VIA VOMITO Kft. bruttó 6.305.414,- 

Ft összegű árajánlatát elfogadom. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet terhére biztosítom.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 
 

65/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva az egységes vizuális 

megjelenésű öltözőkabinok létesítése tárgyában a 

SE-TA Bt. bruttó 5.990.000,- Ft összegű árajánlatát 

elfogadom. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet terhére biztosítom.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 
 

66/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a vízbejutás 

feltételeinek javítását szolgáló lejárók beszerzése 

tárgyában Pálffy Krisztián „e.v.” bruttó 9.185.000,- 

Ft összegű árajánlatát elfogadom. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet terhére biztosítom.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 
 

67/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva az egységes arculati 

tájékoztató eszközök beszerzése tárgyában a Szín 

Vonal Brothers Design Corporation Kft. bruttó 

1.995.170,- Ft összegű árajánlatát elfogadom. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet terhére biztosítom.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 
 

68/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a 71-es főút és a 

Rákóczi út kereszteződésében létesítendő intelligens 

gyalogosátkelőhely önerejét a 2020. évi költségvetése 

terhére biztosítom. 

Továbbá biztosítom a gyalogosátkelő hely üzemel-

tetéshez szükséges elektromos áram költségét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

69/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Medicopter 

Alapítvány 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű 

támogatását jóváhagyom. 

A támogatás forrása a 2020. évi költségvetésről szóló 

3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletének 73. sora. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 
 

70/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Zánkáért 

Kulturális és Közösségi Egyesület támogatási 

kérelmének elbírálásában a döntést elhalasztom. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 
 

71/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a családbarát WC és 

baba-mama szoba kialakításának beszerzése tárgyában 

a Zánkai Strandfürdő 2. vizesblokk átalakításának és fel-

újításának elvégzésére tett ajánlatkérést visszavonom. 

Hírmondó ZÁNKAI 
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A családbarát WC és baba-mama szoba 

kialakításának beszerzése tárgyában a Vektorbau 

Invest Kft. 1., 3. és 4. vizesblokk átalakításának és 

felújítására tett összesen bruttó 39.003.070,- Ft 

összegű árajánlatát elfogadom. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet terhére biztosítom.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 

 

72/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Zánka belterület 76. 

hrsz. könyvtár épületének felújításának beszerzése 

tárgyában a Vektorbau Invest Kft. bruttó 

26.808.821,- Ft összegű árajánlatát elfogadom. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet terhére biztosítom.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 

 

73/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Zánka orvoslakás 

és gyógyszertár elektromos hálózatának teljes 

felújításának beszerzése tárgyában megállapítom, 

hogy az ajánlatkérésben foglalt műszaki leírás nem 

megfelelő, erre tekintettel az ajánlattételi felhívást 

visszavonom. 

Az orvoslakás és gyógyszertár elektromos háló-

zatának teljes felújítására újabb műszaki leírást 

készíttetek el, majd a beszerzési eljárást 

megismétlem. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester. 

 

74/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Magyar Falu 

Program keretében meghirdetett „Önkormányzati út 

és hídépítés, felújítás” című pályázati kiírásban 

pályázatot nyújtok be a Zánka, Árnyas utca és 

térsége útburkolatainak felújítására. 

A felmerülő költségek forrását a 2020. évi 

költségvetésben biztosítom. 

A támogatás elnyerése esetén az 5 éves fenntartási 

kötelezettséget vállalom. 

Határidő: 2020. május 8. 

Felelős: polgármester 

75/2020. (III.23.) Z. ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZAT 

Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

feladat- és hatáskörében eljárva a Balatonfüredi 

Többcélú Társulás által fenntartott Balatonfüredi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 

az intézményi térítési díjak 2020. április 1. napjától 

való meghatározásához az alábbiak szerinti 

hozzájárulok. 
 

Szociális étkeztetés térítési díja  

Sor-

szám 

Jövedelem (Ft) Ebéd 

Ft/ellátási 

nap nettó 

Ebéd 

szállítással 

Ft/ellátási 

nap nettó 

1. 0 – 28.500 Ft   0Ft  0 Ft 

2. 28.501 – 50.000 Ft 435 Ft 505 Ft 

3. 50.001 – 80.000 Ft 510 Ft 580 Ft 

4. 80.001 –110.000 Ft 590 Ft 660 Ft 

5. 110.001 – 140.000 Ft 670 Ft 740 Ft 

6. 140.001 – től 750 Ft 820 Ft 

A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 

Idősek/ demensek nappali ellátása esetén 

nyújtott étkeztetés térítési díja  

Sor- 

szám 

Jövedelem (Ft) Egyszeri 

étkezés 

Ft/ellátási 

nap nettó 

Háromszori 

étkezés 

Ft/ellátási 

nap nettó 

1. 0 – 28.500 Ft 0 Ft 0 Ft 

2. 28.501 – 50.000 Ft 455 Ft 755 Ft 

3. 50.001 – 80.000 Ft 535 Ft 835 Ft 

4. 80.001 –110.000 Ft 615 Ft 915 Ft 

5. 110.001 – 140.000 Ft 690 Ft 990 Ft 

6. 140.001 – től 770 Ft 1.070 Ft 

A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 

Házi segítségnyújtás igénybevétele esetén térítési díj 

Sor- 

szám 
Jövedelem (Ft) Gondozási 

díj szociális 

segítés Ft/ 

gondozási 

óra 

Gondozási 

díj személyi 

gondozás Ft/ 

gondozási 

óra 

1.  0 – 28.500 Ft 0 Ft/óra 0 Ft/óra 

2.  28.501 – 50.000 Ft 900 Ft/óra 750 Ft/óra 

3.  50.001 – 80.000 Ft 1.150 Ft/óra 860 Ft/óra 

4. 80.001 –110.000 Ft 1.400 Ft/óra 980 Ft/óra 

5. 110.001 – 140.000 Ft 1.650 Ft/óra 1.100 Ft/óra 

6. 140.001 – től 1.900 Ft/óra 1.200 Ft/óra 
 

Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Idősek/demensek nappali ellátása étkezés nélkül 

Fogyatékos nappali ellátása étkezés nélkül 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Dr. Oláh Kálmán ünnepi beszéde 

 

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET. 

Legyen béke, szabadság és egyetértés. 

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra 

eltörlését. 

2. Felelős minisztériumot Budapesten. 

3. Évenkénti országgyűlést Pesten. 

4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és 

vallási tekintetben. 

5. Nemzeti őrsereg. 

6. Közös teherviselés. 

7. Urbéri viszonyok megszüntetése. 

8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. 

9. Nemzeti bank. 

10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, 

magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a 

külföldieket vigyék el tőlünk. 

11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsát-

tassanak. 

12. Unio, vagyis Erdélynek Magyarországgali 

egyesítése. 

EGYENLŐSÉG, SZABADSÁG, 

TESTVÉRISÉG! 

12 pont. A magyar nép követelése a bécsi ud-

var, a pozsonyi országgyűlés, az uralkodó nemesség 

felé. 1848. március 15. egyik fontos szimbóluma. 

1848. március 15. 2020-ban pedig a magyar szabad-

ság szimbóluma. Szimbólum, hiszen tudjuk, hogy az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc elbukott. 

Amikor készültem erre a beszédre, eszembe 

jutottak az iskolai megemlékezések, amikor 

diákként én ültem és hallgattam valaki ünnepi 

beszédét. Kossuth, Széchenyi, Batthyány, Bem apó 

és társaik képei alatt a szónok ’48 aktualitásáról 

beszélt és persze arról, hogyan fordult a sok bátor 

magyar az elnyomó osztrák birodalom ellen. 

Emlékszem, hogy a 12 pontot és a Nemzeti dalt is 

meg kellett tanulnunk. A 12 pontból dolgozatot 

írtunk, a Nemzeti dalból feleltünk. A tanulás és 

megismerés örömét beárnyékolta, az események 

megismerésébe fektetett energiát pedig jócskán 

csökkentette a memorizálás nyűge. 

Pedig „a történelem az élet tanítómestere” – 

tartja az ősi mondás. Ezért fontos, hogy ismerjük 

az eseményeket, lássuk az okokat, az 

összefüggéseket és értsük a következményeket. 

Így tanulhatnánk a történelem eseményeiből és a 

történelem végre nem ismételné önmagát. 

1848. március 15. egyetlen nap egy hosszú 

történelmi folyamban. Nemzeti ünnep, melynek 

így célja is van. Célja – mint minden nemzeti 

ünnepnek – a nemzeti identitás, a hazaszeretet 

építése, a nemzeti összetartozás kifejezése. De 

emellett ugyanilyen fontosnak tartom az 

események  ismeretét. Hiszen mi más, ha nem az 

eseményekből levont következtetések, a 

történelem egészébe beillesztett március 15. 

tanúsága válik tanítómesterünkké? Nem így, ezzel 

a tudással leszünk-e egyetlen, közösen is 

ünnepelni képes, egységes nemzet? Nem pedig a 

mítoszok földjén élő, hibáiból nem tanuló, 

egymással ellenségeskedő nép! 

Március 15-én reggel egy kis csoport 

fiatalember lépett ki a Pilvax Kávéházból és 

elindultak a százezres Budapesten. Élükön 

Petőfi, Jókai, Vasvári és Irinyi. Arcukba havas 

esőt vert a szél. Rövid idő leforgása alatt több 

ezres tömeg követte őket, dacolva az esővel, a 

rossz idővel. Egyetemisták, majd útközben itt is, 

ott is lelépett valaki a járdáról és csatlakozott a 

menethez.  

A tömeg Landerer nyomdájához vonult, hogy 

kinyomtassa a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Az itt 

történtek jól mutatják a forradalmárok békés szán-

dékát. Amikor a fegyvertelen fiatalok Landerer 

kezébe nyomták a kéziratokat, ő csodálkozást 

színlelve így kiáltott: 

„Lehetetlen, nincs rajta a cenzori engedélye-

zés!”Mivel erre egy kis zavar keletkezett, odasúgta 

nekik: „Foglaljanak le egy sajtót…” – emlékez-

tetvén őket, hogy forradalom van. Erre Irinyi 

odalépett az egyik géphez és kijelentette: „E sajtót 

a nép nevében lefoglaljuk!” 

Mire Landerer csak annyit mondott: 

„Erőszaknak ellent nem állhatok.” 

Hírmondó ZÁNKAI 
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A szakadó eső dacára délután 10.000 ember vonult 

a Nemzeti Múzeum elé, ahol nagygyűlést tartottak. 

Innen az emberek a városházához vonultak, ahol a 

tanácsnokokkal aláíratták a 12 pontot. Ekkor 

csatlakozott a tömeghez Nyáry Pál alispán is, aki 

reggel még a vállát rándította, mikor a fiatalokból 

álló csoport indulását jelentették neki: 

„Gyerekes dolog! Elmossa az eső…” 

A fegyvertelen forradalmárok kiszabadították 

börtönéből Táncsics Mihályt, a jobbágy 

származású politikai foglyot. (Aki később 

Munkások Újsága címmel hetilapot is indított. Ezt 

a lapot radikális baloldali nézetei miatt később az a 

Kossuth tiltott be, aki a sajtószabadságért harcolt.) 

Az éljenző tömeg a kiszabadított Táncsics 

kocsijából kifogta a lovakat és ők maguk húzták át 

diadalmenetben Pestre, ahol este a Nemzeti 

Színházban ingyenes díszelőadáson teltházzal 

játszották a Bánk Bánt, a forradalom győzelmét 

ünnepelve. 

Mindeközben Kossuthék Bécsben csak 

részleges sikereket tudtak elérni. Bár eltörölték az 

úrbéri szolgáltatásokat, megszűnt a robot, az 

egyházi tized, megszűnt az úriszék – vagyis ezentúl 

nem lehetett deresre húzni és megbotozni egy 

jobbágyot a földesura parancsára, de a föld nélküli 

zsellérek és a kistelkes jobbágyok helyzete 

megoldatlan maradt. A jobbágyság felszabadult, de 

a szegény nincstelenek földhöz nem jutottak. Az 

ország minden részén parasztmozgalmak 

bontakoztak ki. 

Kossuthék azt gondolták, hogy az állampolgári 

jogegyenlőség és a polgári szabadságjogok 

megadása a nemzetiségi kérdést is megoldja majd, 

a nemzetiségek viszont emellé nemzeti létük és 

jogaik elismerését, törvényes biztosítását is 

követelték. 

Valódi nemessége gyakorlatilag csak a 

horvátoknak volt. A románoknak, szlovákoknak és 

más nemzetiségeknek viszont nem volt saját 

nemességük, akik közülük nemesi kiváltságok 

birtokába jutottak, magyarrá asszimilálódtak, 

magyar nemesekké váltak. A nemzetiségi 

mozgalmak vezetői ezért jobbára értelmiségiek 

voltak, akik kidolgozták a magyar társadalom 

uralkodó eszméivel szembenálló, saját nemzeti 

ideológiájukat. 

Kossuth szerint „egy országot nyelv szerint 

felosztani, s mindenik részének külön 

territóriumon külön politikai nemzetiséget adni 

annyit tesz, mint azon országot feldarabolni és 

megszüntetni. Közös törvény, közös jog, közös 

szabadság – ezt ad az ország törvénye, ezt ajánlja 

mindenkinek az ország kormánya.” A magyar 

kormányzat tehát elvi alapon elutasította mind az 

etnikai kisebbségek nemzetként való elismerését, 

mind a területi önkormányzatok engedélyezését. A 

szlovák, szerb, román autonómia törekvéseket így 

elutasította a magyar vezetés. 

A horvátok, illetve Jellačić vezetésével a császári 

csapatok támadása után a magyarok 

nemzetiségiekkel fennálló ellentétét Bécs 

kihasználta, ami nagyban hozzájárult a 

szabadságharc leveréséhez. 

 

A magyar szabadságharcos csapatokat kiváló 

hadvezérek irányították, akik sokszoros túlerővel 

szemben is képesek voltak csatákat nyerni. A 

maroknyi forradalmárból, a fegyver nélküli 

tömegből, a ’48-as forradalomból olyan erő 

született, melyet csak akkora sereg volt képes 

leverni, amekkorát Napóleon ideje óta nem látott 

Európa. Az osztrák császári és az orosz cári seregek 

hatalmas túlereje csak együtt volt képes elbánni a 

magyarokkal! 

A szabadságharc leverése után tűzzel-vassal 

irtották még az emlékét is a forradalomnak. Mi 

most mégis itt vagyunk és fejet hajtunk azok előtt 

az államférfiak előtt, akik nemesként azért 

harcoltak, hogy a kisembernek, a munkásnak, a 

szegény parasztnak jobb legyen. Fejet hajtunk azok 

előtt, akik Magyarország szabadságáért, 

fejlődéséért nem csak a szájukat jártatták, hanem 

tettek is érte. Megemlékezünk a kiváló 

hadvezérekről, a harcban elesett katonákról, a civil 

áldozatokról, a holtak után maradt özvegyekről és 

árvákról. 

 

(folytatás a 23. oldalon) 

Hírmondó ZÁNKAI 



Fotó: Vass Gyula, Bede Tamás, Vaszkó Enikő Fotó: Böhm Tamás, T. Horváth Lajos



Fotó: Vass Gyula, Bede Tamás, Vaszkó Enikő Fotó: Böhm Tamás, T. Horváth Lajos



Fotó: Böhm Tamás, T. Horváth Lajos Fotó: T. Horváth Lajos



Fotó: Böhm Tamás, T. Horváth Lajos Fotó: T. Horváth Lajos



Fotó: T. Horváth Lajos Fotó: Böhm Tamás, T. Horváth Lajos



Fotó: T. Horváth Lajos Fotó: Böhm Tamás, T. Horváth Lajos



Fotó: T. Horváth LajosFotó: T. Horváth Lajos



Fotó: T. Horváth LajosFotó: T. Horváth Lajos



30. évfolyam 1. szám 23 

 
Valamint tanulunk a hibáinkból is és megértjük – a 

magyar történelem már sokszor bizonyította  

ugyanis – hogy  egy  ország, egy  nem-zet csak 

akkor erős, ha egységes. Ahogy Táncsics mondta: 

„A megosztott nemzeterő nem kevesebb, mint 

nemzethalál.” 

 

Magyarság és a köztünk élő nemzetiségek, 

kisebbségek, származásra és vallásra való tekintet 

nélkül minden embertársunk, aki velünk békében 

és harmóniában képes együtt élni, egy közösséget 

kell alkosson! Ennek a békés együttélésnek viszont 

elengedhetetlen feltétele a másik ember jogainak 

tiszteletben tartása, az „élni és élni hagyni” ősi 

szabálya.  

1848/49 kapcsán ugyanez vonatkozik más 

nemzetekre, országokra is. A háborús konfliktusok 

mögött mindig valami hatalmi, vagy vagyoni indok 

áll. A háború nem az országok közötti szimpátia és 

gyűlölködés színtere, hanem a hatalmi törekvések, 

a földdel és pénzzel rendelkező urak önző 

érdekeinek az érvényesülése. A hatalom győzelme 

a befolyással nem rendelkező, munkával és adóval 

kizsákmányolható tömegek fölött. Majd ezek az 

urak elhitetik a legyőzött tömeggel, hogy nem az 

uraik érdekei, hanem más országok gyűlölete, vagy 

a náluk is szerencsétlenebb sorsú kisebbségek 

árulása okozta a vesztüket. 

Ahelyett, hogy tanulnánk a történelemből, a 

hibákból, hogy békességben élhessünk egymás 

mellett! 

Hiszen… 

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET. 

Legyen béke, szabadság és egyetértés. 

Egyenlőség, szabadság, testvériség! 

1848. március 15. 2020-ban a magyar szabad-

ság szimbóluma. Szimbólum, hiszen tudjuk, hogy 

az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot 

leverték, de el nem bukott! 

Üzenjük a hősöknek: Itt vagyunk! 

 

2020. március 13.  

 

 
Intézményeink 

                   életéből 

 
Rovatvezető: T. Horváth Lajos 

 

Óvoda 

A téli szünet sok élménnyel és feltöltődve 

érkeztek vissza óvodásaink és bölcsődéseink. Hó 

ugyan nem esett, de a csoportszobában és az 

udvaron is változatos tevékenységekkel töltöttük el 

az időt. Hagyományainkhoz hűen színes, kreatív 

ötletekkel kezdődött a farsangi készülődés. 

Gyönyörű csoport dekorációkkal, valamint téli és 

farsangi tréfás versikékkel, történetekkel, népi 

játékokkal, kézműves tevékenységekkel gyarapí-

tottuk gyermekeink ismereteit az ünnepkörhöz 

kapcsolódóan. Idén is meghívtuk a farsangi 

mulatságra Molnár Orsit, aki évek óta remek 

műsorokkal szórakoztatja a gyerekeket. Ötletes 

jelmezekbe öltözve vidáman mulattak, sütiztek 

gyerekek és felnőttek egyaránt, a tornateremben. 

Utólag is köszönetet mondunk a szülőknek a sok 

finomságért és a terem díszítéséért, amivel ennek a 

napnak a sikeréhez hozzájárultak.  

Március elején a szülői munkaközösség 

támogatásával a szegedi Látványszínház színészei 

télbúcsúztató hangulatos, vidám előadással 

kedveskedtek a gyerekeknek.  

Akkor még nem is gondoltuk volna, hogy ezek 

lesznek a közeljövő és ki tudja talán távolabbi 

időszak utolsó ilyen nagyszabású és önfeledt 

eseményei, itt az óvodában és a bölcsődében. 

Sajnos a koronavírus járvány miatt kialakult 

helyzet a mi intézményünket is utolérte. Március 

18-án ügyeleti rendet vezettünk be, aminek 

egyelőre nem látjuk a végét. Csak azt tudom 

tanácsolni mindenkinek, hogy a vírus terjedésének 

megakadályozása érdekében maradjon otthon 

mindenki! Vigyázzunk egymásra, idős és fiatal 

szeretteinkre egyaránt!  

Mivel az étkeztetést továbbra is meg kell 

oldanunk, hiszen a gyerekek és az idősek számára  
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kötelező az ellátás, ezért a konyha működik, bár 

csökkenetett üzemmódban. Ebben az időszakban 

különösen felértékelődik a konyhán dolgozók áldo-

zatos munkája. Óvintézkedésként az épület ajtóit 

lezártuk, ide csengők kerültek. Kérem, ha bárki 

ebédet kér, telefonon az óvodát hívja, az ételt 

kizárólag a hátsó ajtónál, az udvaron veheti át. 

Mivel az edényeket fertőtlenítenünk kell, ehhez 

csere éthordó biztosítását kérjük! 

További óvintézkedésként az óvodai udvart is 

teljesen lezártuk, a csoportosulások elkerülése 

miatt.  

Amit jelenleg már biztosan tudunk, hogy a 

következő hónapok eseményei közül az óvodai 

húsvét, az iskolai nyílt nap és a májusi Úrkútra 

szervezett nemzetiségi tánctalálkozó valamint a 

színházi előadások elmaradnak.   

Nem lehet otthon könnyű a kisgyerekekkel. 

Biztosan mindenkinek hiányoznak a társas 

kapcsolatok. A család szerepe ebben a nehéz 

időszakban különösen felértékelődik. Kívánok 

mindenkinek jó egészséget, türelmet és kitartást 

ebben a nehéz időszakban.  
 

Simonné Mohos Éva  

óvodavezető 
 

*** 
 

Iskola 
 

Alsó tagozat hírei 

Az alsó tagozat szorgalmasan töltötte az elmúlt 

hónapokat.  

Január 22-én ünnepeltük a magyar kultúra 

napját. Szántó Edit néni vezetésével táncházban 

vettünk részt. 

Január 24-én tartottuk meg a szokásos vers és 

prózamondó versenyünket. A zsűrinek, (Dobosné 

Varró Anna, Gaál Tiborné Zsuzsa, Harapu-Kiss 

Tünde, Filepné Kovács Julianna, és György 

Péter) idén is nagyon nehéz dolga volt. Peti bácsi 

külön kiemelte, hogy ebben az évben különösen 

sok szépen előadott verset hallhatott. Bár a zsűri 

évről évre dönt, helyezéseket oszt ki, ez a délelőtt 

nem csak erről szól, mert ez mindig ünnep a 

számunkra, a vers ünnepe. Itt gyakorlatilag minden 

kisgyermek győztes, mindenkinek szívből gratulá-

lunk teljesítményéért! 

Idén ők voltak a legjobbak a jók között:  

1. osztály I.hely Gondos Gergely, II.hely Szabó 

Gyula Timur, III.hely Végh Bernadett Eliza 

2. osztály I.hely Szász Attila, II.hely Bánó-Weisz 

Benedek, III.hely Hegyi Barbara 

3.osztály I.hely Szabó Márton, II.hely Tóth Ádám, 

III.hely Illés Léna 

4. osztály I.hely Sirsom Celesztina, II.hely Kulics 

Márkó Noel, III.hely Máté Mira, Scher Gergely 

Különdíj: Zsemle Zengő 1.osztály 

Szokás szerint sportoltunk is ezen a délelőttön. 

Vaszkó Enikő néni vezetésével vegyes csapatokban, 

izgalmas sorversenyen küzdhettek tanulóink.  

A tanév második félévében került sor a 

„7mérföldes csizmában heted7határon át 

Országos Mesevetélkedő” következő két forduló-

jára. A szervező, felkészítő Filepné Kovács Julian-

na volt. A 2. fordulót január 29-én kilenc csapat 

részvételével rendeztük meg. Iskolánkat három 

csapat (Táltosok: Filep Sára, Stumpf Réka, Szabó 

Márton; Boszorkányok: Dajka Emma, Nagy Anna 

Boglárka, Sirsom Celesztina, Szalay Judit; 

Négyszögletű Kerek Korona: Barátossy Álmos, 

Kulics Márkó, Resze Máté, Scher Gergely) kép-

viselte. A Boszorkányok csapata 4. helyen jutott 

tovább a következő fordulóba, melyre február 26-án 

szintén iskolánkban került sor. A hétpróbás vetélke-

dő feladatait sikeresen oldotta meg a bozzays csapat 

(Dajka Emma, Nagy Anna Boglárka, Sirsom 

Celesztina, Szalay Judit), így ők örülhettek a győze-

lemnek és jutottak tovább a negyedik, veszprémi 

fordulóba. Hajrá Boszik, szurkolunk nektek! 

A gyerekek február 6-án és 7-én a már szokásos 

ásványkiállítás „kincseit” nézték meg iskolánkban.  

Február 11-én, Sántáné Magda Márta leendő el-

sős tanító néni Horváth Lajos igazgató úrral jó han-

gulatú óvódai szülői értekezleten vett részt Zánkán. 

Február 12-én, a szokásos félévi szülői érte-

kezleten meghallgattuk Szalai Katalin szakpszicho-

lógus „Hogyan éljük túl a kamaszkort?” című 

előadását. Az érdekes, sok kérdést, problémát felvető  
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előadásról még az osztályokban is sokat 

beszélgettünk a szülőkkel. 

Február 19-én színházban jártunk. A „Heted-

hét varázslat” című előadást tekintették meg 

Veszprémben a gyerekek és a kísérő pedagógusok, 

Sántáné Magda Márta, Vaszkó Enikő, és Filepné 

Kovács Julianna.  

Nagy izgalommal várták kis diákjaink február 

21-én az iskolai farsangot. A 3. és 4. osztályosok 

szuper osztályprodukciókkal készültek. A sok-sok 

próbának igazi közösségépítő szerepe van, össze-

kovácsolja a gyerekeket. Harmadikosaink táncoló 

struccokká váltak, a 4. osztályosok pedig álombeli 

lottónyereményként táncoltak a színpadon. A kicsik 

is ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújtak. 

Ezen a napon Resze Máté 4. osztályos tanuló a 

Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordu-

lóján vett részt, ahol 9. helyezést ért el.(felkészítő 

Sántáné Magda Márta) Gratulálunk Máté az elért 

helyezésedhez! 

A 3. és 4. osztályosok megírták a Herman Ottó 

verseny 1. fordulóját. Továbbjutottak: Illés András 

és Szabó Márton a 3. osztályból, valamint 

Barátossy Álmos a 4. osztályból. 

Február 24-én izgalmas zenei előadást 

láthattak a 4. osztályosok Sántáné Magda Márta 

és Szabó Ida kíséretében Balatonfüreden, a 

Radnóti Miklós Általános Iskolában. A Lázár 

Ervin Program keretében, a Budapesti Filhar-

monikus Társaság zenélt a gyerekeknek. 

És itt vége a beszámolómnak….. sajnos hiába 

készültünk az első osztályosokkal a bemutatkozó 

műsorunkra, ahol nagy szeretettel láttuk volna 

vendégül az ovisokat. A negyedikesek is lelkesen 

dolgoztak előre, ők a nyílt órára várták a kicsiket és 

a szüleiket. Sok színházi-, bábszínházi-, és Lázár 

Ervin programos előadás várt volna még ránk e 

tanévben. Készültek az osztályok a különböző 

kirándulásokra, és egyéb közös programokra. 

Egyelőre ezek sajnos mind elmaradnak. Életünk az 

utóbbi napokban, hetekben gyökeresen meg-

változott. Mindenki otthon, a saját íróasztala 

mellett várja a tanító nénik hívását, vagy a 

világhálón elküldött napi feladatokat, melyet 

megoldás után fényképez, feltölt, (kinek hogyan 

van lehetősége rá) és visszaküld.  

Most az egyik legfontosabb feladatunk az, 

hogy otthon maradjunk, vigyázzunk egymásra, 

vigyázzunk magunkra. A tanító nénik nevében jó 

egészséget kíván mindenkinek: 

Balázsné Pintér Rita 

munkaközösség vezető 
 

*** 
 

Felső tagozat hírei 
 

Január 13 – án nevelőtestületi értekezleten készül-

tünk egy rendkívüli szülői értekezletre (február 

12.), amelyen Szalai Katalin szakpszichológus 

„Hogyan éljük túl a kamaszkort?” fórum- jellegű 

előadásával a családok és a pedagógusok közös 

munkáját szeretné segíteni. A felsős munkaközös-

ség tanulóként elemezte, értékelte a magatartást és 

a tanuláshoz való hozzáállást iskolánkban. 

22 – én, a Kultúra napján, az irodalom órákon em-

lékeztünk meg Kölcsey Ferencről, a Himnusz 

írójáról, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy 

életünkben, emberségünkben milyen fontos szere-

pe van az egyetemes és a magyar kultúrának. 

 

Igyekszünk minél több alkalmat teremteni a 

kultúrával való találkozásra, az élményszerűségre. 

December 17-én a Pannon Várszínházban a 

„Kőműves Kelemen” c. rockballadát,  március 5 – 

én a „A Pál utcai fiúk” c. musicalt, január 16 – án 

a Veszprémi Petőfi Színházban a „Titanic” c. 

musicalt, 28 – án a „Mária Főhadnagy” operettet 

45 felsős tanulóval néztük meg (szervezők: Csékei 

Marianna, Stumpfné Vass Violetta, kísérő, Bede 

Tamás). Ugyanitt, a Lázár Ervin program 

keretében (költségmentesen), február 3 – án „Az 

égig érő fű” c. előadást láthatta a 4. és 5. osztály. 

A program biztosította a 6. osztályosoknak, hogy 

február 27 – én a Fővárosi Nagycirkusz 

nemzetközi produkcióját csodálhassa meg 

Budapesten, majd 24- én a 7. osztályosok a 

Budapesti Filharmóniai Társaság „ Magyarnak 

lenni” c. komolyzenei előadásán vettek részt a 

balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskolában  
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(kísérők az osztályfőnökök: Molnár Katalin, 

Sánta Lajos, Bede Tamás voltak). 

Február 6 – án és 7 – én Bősz Imre tanár Úr 

kőzet – és ásványkiállításán mindegyik osztálynak 

Földünk történetének érdekességeiről beszélt, s egy 

– egy különleges régészeti lelet másolatát is bemu-

tatta. Köszönjük, Tanár Úr – a képzőművészeti 

verseny szervezését is! 

Iskolánkat hangulatosabbá, barátságosabbá 

teszik azok a különleges alkotások, amelyeket 

diákjaink a rajz órákon készítenek. Nemcsak az 

alkotókat, hanem a munkájukat irányító tanárnőt, 

Lipovszky-Drescher Máriát is dicséret illeti; mint 

ahogy Bede Tamás tanár urat, aki folyamatosan 

működteti az iskolarádiót zenei kívánságműsorral, 

az aktuális események, programok közvetítésével. 

A gyerekekkel közösen építjük hagyománya-

inkat, kultúránkat. Tanítványaink leglelkesebbjei 

(Csékei Marianna és Stumpfné Vass Violetta 

vezetésével) heteken át készültek zenével, tánccal, 

irodalmi- és dokumentumszövegekkel az 1848 – as 

községi emlékműsorra. A világjárvány azonban  a 

tervezetteket megakadályozta. Sok munka 

gyümölcse nem érhet be. Többek között elmarad a 

Lázár Ervin program keretében szervezett 

operaelőadás a budapesti Erkel Színházban, a 

Veszprémi Rendőrkapitányság egész napos 

prevenciós programja, de nem fogadhatjuk 

Csikkarcfalváról a „Járd végig” program keretében 

a várt erdélyi iskolásokat. Szerencsére a farsangot 

még megtarthattuk (február 21 – én)! Elbűvölően 

táncolták nyolcadikosaink – Dr. Vissy Gabriella 

által betanított – bécsi keringőt. A gyerekek 

mulatságos osztályprodukcióit, a kicsik bemutat-

kozását Horváth Barbara és Kerschner Babett 

kedvesen konferálta, irányította. Nagyon 

köszönjük – a gyerekek nevében is- az SZM 

tagjainak, vezetőjüknek, Gaál Tibornénak és 

minden segítőnknek a díszítést, a sok finom 

süteményt, a szervezést. Ez utóbbit Bede 

Tamásnak, a DÖK vezetőjének is. 

A rendkívüli helyzet miatt nem folytatód-

hatnak a szaktárgyi versenyek, de a továbbtanu-

lással kapcsolatos legfontosabb teendők megtör-

téntek. Január 18 – án volt a központi felvételi 

vizsga, 23 – án a 8. – os szülői értekezletet Siposné 

Bányai Ildikó megtartotta, a továbbtanulási 

jelentkezési lapokat elküldtük. 24 – én zárult az 

első félév, és 31- én a bizonyítványokat, értéke-

léseket megkapták tanulóink. Február 6 – án félévi 

nevelőtestületi, 12 –én szülői értekezleteket tartot-

tunk. A nyolcadik osztályosok az elmúlt időszak-

ban folyamatosan jártak a szóbeli felvételikre; 

várjuk a felvételik eredményeit. 

Március 11- én Schmidtné Farkas Tímea – a 

veszprémi OTP – től – „Pénzügyi ismeretek” 

témakörben tartott előadást a felsős tanulóknak 

mindennapi életünkhöz szükséges gyakorlati 

tudnivalókról. Ezen a napon – központi utasításra – 

közzé tettük, hogy az 1848 – as megemlékezés 

községi ünnepélye elmarad. Iskolánkban a hetedik 

és nyolcadik osztály (megengedett létszámban) 

élőben, mindenki más a Zánka TV – ben átélhette 

a tervezett ünnepi műsor egy részletével (Stumpfné 

Vass Violetta irányításával) és Dr. Oláh Kálmán 

háziorvos, képviselő Úr ünnepi beszédével törté-

nelmi múltunk legdicsőbb eseményét. 

Simon Zsófia 8. osztályos tanuló még e nehéz 

időszakban is megmérette magát az Arany János 

magyarversenyen. A március 23-án megrendezett 

országos döntőn a 13. helyen végzett. Gratulálunk 

e szép eredményhez! Zsófi, ahogyan évek óta teszi, 

ismét bizonyította szorgalmát és kitartását! 

Gratulálunk felkészítőjének, Stumpfné Vass 

Violetta tanárnőnek is! 

Az emberek – munkával, szorgalommal, 

összpontosított, együttes erővel mindig legyőzik, 

megoldják a nehéz helyzeteket. Ez történik most 

nálunk is: szülők és pedagógusok küzdenek azért, 

hogy értelmes, hasznos tevékenységgel töltsük 

meg gyermekeink napjait e nehéz, kihívásokat 

jelentő időszakban. Március 19- én áttértünk a 

digitális oktatásra. Előzőleg (16 – 17 – 18 – án) 

tanítás nélküli munkanap volt iskolánkban. 17 – én, 

nevelőtestületi értekezletünkön, Sánta Lajos tanár 

Úr segítségével próbáltunk megegyezni, a 

módszertani és technikai munkát összehangolni. 

Embert próbáló feladatot kaptunk mindannyian: a 

családok, és mi, pedagógusok is. 

Őszintén kívánjuk, hogy emberségünk, 

türelem, alkotó munka, az apró örömök észrevétele 

segítse az elkövetkező időszak megélését! 

 

 

Csékei Marianna 

munkaközösség vezető 
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Rendkívüli szülői értekezlet! 

 

Rendkívüli szülői értekezletre hívtam tanúló-

ink szüleit február 12-ére, mert úgy éreztem: a gye-

rekek magatartása, viselkedése, tanuláshoz való 

hozzáállása az elmúlt időszakban fokozatosan 

romlott. A rendkívüliség abban is megnyilvánult, 

hogy Szalai Katalin szakpszichológus a kamaszkori 

problémákról előadást és konzultációt tartott, s 

meglepve tapasztalta a nagy érdeklődést (3-4 tanú-

lónkat leszámítva mindenki hozzátartozója jelen 

volt!). Ilyen arányú részvételre még nem volt példa, 

a személykocsik alig fértek el az utca parkolóiban és 

az iskola könyvtárterme is zsúfolásig megtelt az 

érdeklődőkkel vagy csak a kötelességszerűen 

megjelentekkel. Mindenesetre köszönet az együtt-

működési szándék megnyilvánulásáért! 

Az előadó felvázolta a XXI. század elejének 

megváltozott társadalmi környezetét, a rohamos 

tempójú és kiszámíthatatlan „fejlődést”, amelynek 

közegében nagyon nehéz következetesen nevelő 

szülőnek és iskolának lenni. Sok problémafelvetés 

és megoldási mód elhangzott, ebből csak egyet 

emelnék ki: amely a nevelés során kijelölt korlátok 

betartatásáról szól. Ugyanis nevelési csődhöz 

vezet, ha a gyerekek kikönyörgik, vagy 

kikényszerítik a kijelölt határok újra és újra 

„tárgyalását”. Ez majdnem egyenértékű azzal, ha a 

szélsőségesen liberális nevelés, az ego szabadjára 

engedésének megdicsőülésére – egyáltalán 

nincsenek határok! Ennél a gyermekek szemé-

lyiségfejlődése szempontjából még a sokat kárhoz-

tatott tekintélyelvű poroszos nevelés is jobb! Mert a 

gyermek egészséges pszichés fejlődése igényli a 

szülők által megteremtendő érzelmi biztonságot, 

amelynek velejárója a korlátok, határok stabil, 

következetes kijelölése és betartatása a 

gyermekeikkel! Ez nem váltható ki az anyagi – 

egzisztenciális biztonság megteremtésével, a 

nagyobb jóléttel! Szóba került az is, hogy mindez 

vonatkozik az okoseszközök használatára is. Azt 

már csak halkan teszem hozzá, ahol a gyerekek 

diktálják a szabályokat, ott nem beszélhetünk 

nevelésről. Ellenben, képletesen szólva: a nevelés 

folyjon tágas virágoskertben, ahol a gyermek 

rácsodálkozhat ezer virágra, netán gazra, de annak 

a virágos kertnek legyen kerítése! Talán ez a 

gondolat szűrhető le az este legfőbb tanulságaként, 

amelyet az osztályszülői értekezletek is hangsú-

lyosan érintettek. 

Érdemes mindezen újra és újra elgondolkodni 

szülőnek és pedagógusnak egyaránt, különösen a 

koronavírus járvány teremtette teljesen új oktatási 

közegben. A digitális oktatás munkarendjének új, 

még ki nem próbált útja rengeteg problémát, terhet, 

feszültséget is a felszínre fog hozni a tanulók, a 

szülők és pedagógusok körében egyaránt. 

Kérem a kedves szülőket és kollégáimat is, 

hogy – az elsődlegesen fontos egészségvédelmen 

túl – a kölcsönös empátia és a pozitív hozzáállás 

jegyében türelmesen működjünk együtt bozzays 

diákjainkért, a tanév eredményes befejezéséért! 
 

2020.03.28. 

Tisztelettel: 

Horváth Lajos 

intézményvezető 
 

*** 
 

Zánkai röplabdás sikerek! 
 

Az január 25-én rendezték meg Balatonfüre-

den a Szent Benedek Iskola sportcsarnokában az 

idei évben induló (Magyar Röplabda Szövetség 

szervezésében) VOLLEY 2020 röpsuli program 

versenyét, melyre a megyén kívül számos helyről 

érkeztek csapatok. 

Természetesen a Bozzay-s röpisek sem marad-

hattak otthon, ezen a nagy kihívással kecsegtető 

szombaton. A három korcsoportban (ebből a Mini 

volt értékelve) rendezett megmérettetésen lányaink 

a kitartó edzésmunkának és lelkesedésnek köszön-

hetően, második (csapattagok: Antal Klaudia, 

Borbély Eszter Mária, Lengyel Jázmin Bianka, 

Simon Júlia, Szász Nikolett Virág, Varga Babett) 

és egy harmadik (csapattagok: Csekő Luca 

Barbara, Endresz Vivien, Filep Lili, Somogyi 

Hanna, Somogyi Tamara) helyezést értek el. 
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A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciamérésének legfrissebb eredményei 

2018/2019. tanév 

Iskola 
Osz-

tály 

Mate-

matika 

Magyar 

(szöveg-

értés) 

Oszt.átl. és 

össz.átlag 

 

Iskola Osztály 
Mate-

matika 

Magyar 

(szövegértés) 
Oszt.átl. és 

össz.átlag 

1. Balatonalmádi 

Györgyi Dénes 

6. 1563 1585 1574 Megyeszékhelyek 

átlaga 

6. 1519 1532 1525,5 

8. 1775 1696 1735,5 8. 1642 1631 1636,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1669 1640,5 1654,75 Tantárgyi és össz. átlag 1580,5 1581,5 1581 

2. Balatonalmádi 

Vörösberény 

6. 1553 1597 1575 15. Zánka 

Bozzay Pál 

6. 1499 1493 1496 

8. 1754 1699 1726,5 8. 1666 1642 1654 

Tantárgyi és össz. átlag 1653,5 1648 1650,75 Tantárgyi és össz. átlag 1582,5 1567,5 1575 

3. Tapolca 

Nagyboldogasszony 

6. 1509 1638 1573,5 16. Tapolca 

Bárdos Lajos 

6. 1526 1546 1536 

8. 1751 1687 1719 8. 1598 1627 1612,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1630 1662,5 1646,25 Tantárgyi és össz. átlag 1562 1586,5 1574,25 

4. Alsóörs 

Endrődi Sándor 

6. 1572 1556 1564 
Országos átlag  

6. 1495 1499 1497 

8. 1763 1686 1724,5 8. 1624 1608 1616 

Tantárgyi és össz. átlag 1667,5 1621 1644,25 Tantárgyi és össz. átlag  1559,5 1553,5 1556,5 

5. Tihany 

Tihanyi Bencés 

Iskola 

6. 1516 1586 1551 17. Nemesvámos 
Petőfi Sándor 

6. 1547 1479 1513 

8. 1719 1718 1718,5 8. 1656 1520 1588 

Tantárgyi és össz. átlag 1617,5 1652 1634,75 Tantárgyi és össz. átlag 1601,5 1499,5 1550,5 

6. Csopak 

Református 

6. 1526 1540 1533 
18. Révfülöp 

6. 1480 1409 1444,5 

8. 1703 1703 1703 8. 1688 1615 1651,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1614,5 1621,5 1618 Tantárgyi és össz. átlag 1584 1512 1548 

7. Nagyvázsony 

Kinizsi Pál 

6. 1480 1470 1475 19-20. 

Balatonfüred 

Eötvös Loránd 

6. 1475 1516 1495,5 

8. 1764 1743 1753,5 8. 1588 1591 1589,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1622 1606,5 1614,25 Tantárgyi és össz. átlag 1531,5 1553,5 1542,5 

8. Litér 

Református 

6. 1549 1756 1652,5 19-20. 

Balatonfűzfő 

Irinyi János 

6. 1499 1502 1500,5 

8. 1583 1558 1570,5 8. 1596 1573 1584,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1566 1657 1611,5 Tantárgyi és össz. átlag 1547,5 1537,5 1542,5 

9. Balatonfüred 
Református 

6. 1531 1551 1541 Városi iskolák 

átlaga 

6. 1476 1481 1478,5 

8. 1662 1701 1681,5 8. 1599 1583 1591 

Tantárgyi és össz. átlag 1596,5 1626 1611,25 Tantárgyi és össz. átlag 1537,5 1532 1534,75 

10. Tótvázsony 

Padányi tagiskolája 

6. 1522 1529 1525,5 21. Monostorapáti 

Művészetek Völgye 

6. 1478 1540 1509 

8. 1703 1676 1689,5 8. 1597 1519 1558 

Tantárgyi és össz. átlag 1612,5 1602,5 1607,5 Tantárgyi és össz. átlag 1537,5 1529,5 1533,5 

11. 

Badacsonytomaj 

Tatay Sándor 

6. 1556 1520 1538 22. Balatoncsicsó 

Nivegy-völgyi 

6. 1419 1482 1450,5 

8. 1669 1682 1675,5 8. 1595 1572 1583,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1612,5 1601 1606,75 Tantárgyi és össz. átlag 1507 1527 1517 

12. Szigliget 
6. 1537 1654 1595,5 Községi iskolák 

átlaga 

6. 1450 1439 1444,5 

8. 1621 1601 1611 8. 1563 1542 1552,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1579 1627,5 1603,25 Tantárgyi és össz. átlag 1506,5 1490,5 1498,5 

Budapesti iskolák 

átlaga 

6. 1541 1553 1547 
23.Nemesgulács 

Keresztury Dezső 

6. - - - 

8. 1666 1644 1655 8. 1495  1483 1489 

Tantárgyi és össz. átlag 1603,5 1598,5 1601 Tantárgyi és össz. átlag 1495 1483 1489 

13. Balatonfüred 

Radnóti Miklós 

6. 1546 1549 1547,5 24. Berhida 

Ady Endre 

6. 1439 1361 1400 

8. 1661 1645 1653 8. 1454 1451 1452,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1603,5 1597 1600,25 Tantárgyi és össz. átlag 1446,5 1406 1426,25 

14. Balatonkenese 

Pilinszky János 

6. 1516 1522 1519 25. Berhida 

II. Rákóczi Ferenc 

6. 1345 1361 1353 

8. 1699 1621 1660 8. 1498 1474 1486 

Tantárgyi és össz. átlag 1607,5 1571,5 1589,5 Tantárgyi és össz. átlag 1421,5 1417,5 1419,5 

Forrás: www.oktatas.hu 
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Február 22-én ismét röplabda tornára utaztunk, 

a csopaki Református Általános Iskola volt a 

helyszíne a Volley 2020 röplabdaverseny soron 

következő állomásának. 

Iskolánkat ismét szép számú leány versenyző 

képviselte, a mérkőzéseken mindenki tudásának 

legjavát adta, így sokat tanulva, elfáradva 

térhettünk haza. 

Az előző versenyhez hasonlóan itt is a mini 

csapatok lettek értékelve, ennek ellenére kitűnően 

szerepeltek alsós versenyzőink is. Tudásukat, 

felkészültségüket számos edző és testnevelő kollé-

ga is méltatta. A Bozzay-s mini korcsoportos ver-

senyzők egy harmadik (csapattagok: Bácsi Nóra, 

Borbély Eszter Mária, Csonka Ajsa, Lengyel 

Jázmin Bianka, Simon Júlia, Varga Babett) és 

egy negyedik helyet (csapattagok: Antal Klaudia, 

Csekő Luca, Endresz Vivien, Somogyi Hanna, 

Somogyi Tamara, Szász Nikolett Virág) szereztek 

meg, ezzel is növelve iskolánk jó hírét. 
 

Gratulálok minden résztvevőnek!! 
 

Bede Tamás  

testnevelő tanár 
 

*** 
 

Hatodik osztályosaink Budapesten ! 
 

2020.02.27-én — a Lázár Ervin Programnak 

hála — a Bozzays hatodik osztályos tanulók egy 

csodálatos napot tölthettek fővárosunkban, délelőtt 

a Fővárosi Nagycirkusz "Fesztivál + Varázslatos 

győztesek" című előadás kápráztatta el a diákokat, 

majd egy múltidéző utazás következett a 

millenniumi földalatti vasúton (mely Európa első 

motorkocsis üzemű földalatti vasútja). Az 

élmények ezzel még nem értek véget, ugyanis a 

Duna-parti séta alkalmával gyönyörködhettünk a 

budai vár, Gellért-hegy, Halászbástya, Mátyás-

templom, Lánchíd a Magyar Tudományos 

Akadémia megunhatatlan látványában.  

A nap második részének fénypontja azonban a 

nemzet országházának megtekintése volt, mely 

láthatóan nagy benyomást tett diákjainkra, 

tartalmas idegenvezetés mellett láthattuk a Szent 

Koronát és a koronázási jelvényeket, kupolacsar-

nokot, üléstermet. 

Bátran állíthatom, hogy ez a nap, a Lázár 

Ervin Programnak köszönhetően, egy életre szóló 

élménnyel gazdagította a hatodikos csapatot. 
 

Bede Tamás 

osztályfőnök 
 

*** 
 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ 

Kedves Szülők! 
 

A járványügyi helyzet miatt - a péntek esti kor-

mányzati bejelentésnek megfelelően - 2020. 03.16-

tól tantermen kívüli digitális munkarendre térünk át. 

Ez azt jelenti, hogy határozatlan ideig a 

diákok nem látogathatják az iskolákat, hanem 

digitális úton jutnak hozzá a tananyagokhoz. 

A tanárok online módon juttatják majd el a 

tananyagokat a tanulóknak, ennek köszönhetően a 

tanév teljesíthetővé válik. 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük számára 

alakítsanak ki megfelelő napirendet, nyugodt 

tanulási környezetet, és digitális eszközeiket 

készítsék fel az otthoni tanulásra. 

Az osztály közösségi csoportján, vagy telefo-

non keresztül mielőbb jelezzék, ha nem rendelkez-

nek eszközzel, illetve internet kapcsolattal, mert 

ebben az esetben más módot kell keresnünk a 

távoktatásra. 

Kérjük, adják meg gyermekük e-mail címét, 

vagy saját elérhetőségüket az osztályfőnöknek. 

A digitális munkarendre való átállás a 

tantestület számára új helyzetet teremt, amelynek 

igyekszünk megfelelni, de az előkészületek néhány 

napot igénybe vehetnek. 

Az új oktatási forma sikeres megvalósítása 

érdekében minden szereplőtől a legnagyobb 

fegyelmet, összefogást, segítséget kérjük! 

A további információkkal kapcsolatban 

figyeljék iskolánk honlapját és közösségi oldalát! 

Igyekszünk megoldani, hogy az iskolában 

maradt felszerelésükhöz hozzájussanak a tanulók. 
 

Zánka, 2020. március 15. 

Horváth Lajos 

intézményvezető 
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Kedves Szülők! 

Tisztában vagyunk vele, hogy a kialakult 

helyzet nehéz mindannyiunknak! 

Próbáljuk meg a jó oldalát nézni, és kihozni 

belőle azt, amire képesek vagyunk. 

Ebben a folyamatban a legfontosabb a türelem, 

egymás megbecsülése és támogatása. 

Az otthoni tanulás minden nap reggel 8-kor 

kezdődik, és órarend szerint halad! 

A pedagógusok reggel nyilvánosságra hozzák 

az e-krétán keresztül az elvégzendő feladatokat és 

a házi feladatot, amivel a tanulók foglalkoznak. 

A tanulók ebben a munkában nincsenek 

magukra hagyva. A tanítók, tanárok rendelkezésre 

állnak, telefonon, e-mailben azonnal tudnak 

segíteni. 

Köszönöm mindenkinek az eddigi, és a 

további támogató hozzáállást! 

Zánka, 2020. március 18. 

Horváth Lajos 

intézményvezető 

 

Megjegyzés: A fenti tájékoztató leveleket e-mail-en 

juttattuk el a Szülőknek. —Szerk— 

 

*** 
 

 
 

FALUHÁZ -  

    EGYESÜLETI ÉLET 

 
Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia 

 

Hírek a Faluházból 2020 

márciusában… 
 

Nagyon nehéz most bármit is írni ezekben a 

szomorú napokban, nehéz felidézni azt a sok vidám 

rendezvényt, a sok mosolygós arcot, aki ott volt 

velünk nap mint nap a Faluházban. Előttünk a sok 

tavaszi és nyári rendezvény tervezete, és nem 

tudjuk, hogy egyáltalán lesz-e belőlük valami. 

Összeszorult szívvel pörgetjük most végig az 

elmúlt eseményeket, azzal a reménnyel, hogy 

hamarosan újra kitárja kapuit a Faluház, újra 

megtelnek élettel a klubhelyiségek, és újra 

szervezhetjük a programokat.  

Szóval a leutóbbi rovatunkat az Adventi 

rendezvényekkel zártuk, és lázasan készülődtünk 

az év legmeghittebb ünneppére a Faluka-

rácsonyra, melyet december 21-én tartottunk. Az 

ünnepi műsort hagyományosan a zánkai ovisok, az 

iskolások, a népdalkör és a színjátszók adták. 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 várt mindenkit, a 

Halásztelekről érkezett Medgyaszay Családdal 

karöltve, akik a kürtőskalácsot sütötték nekünk 

frissen, melegen, melyet ezúton is köszönünk 

nekik! 

December 31-én Vadnyugati Western Batyus 

Szilveszter volt Zánkán a 4 Tagú Griff Zenekarral, 

tombolával és büfével! 

Az éjszaka folyamán 10 db egyenként 35.000 Ft-

os utalványt sorsoltunk ki, az Aphrodite**** 

Hotel Venus***superior Zalakaros felaján-

lásában, melyet ezúton is köszönünk a szállodának! 

Boldogan léptünk át az újévbe, reményekkel és 

tervekkel táncoltunk át 2020-ba. Ekkor még nem 

sejtettük, hogy ez az év megváltoztatja az életünket.  

Az év első programjára 2020. január 11. szom-

baton került sor. Újévi koncertre, és az azt követő 

Újévi koccintásra invitáltunk mindenkit a Zánkai 

Faluházba, a Téti Fúvószenekar közreműkö-

désével. 

Szombaton délután folyamatosan érkeztek az ér-

deklődők az újévi koncert hallatán. A művelődni 

vágyók elsősorban helyiek voltak, de érkeztek Ba-

latonfüredről, Balatonszőlősről, Balatonszepezd-

ről, Szentantalfáról, Révfülöpről, és Ábrahám-

hegyről is. A terem megtelt és kezdetét vette az egy 

órás koncert. 

A meghívott Téti Ifjúsági Fúvószenekar Steszli 

Tibor vezetésével állt színpadra. Óriási élmény volt 

látni, és főleg hallani a 45 zenészt, akik csodá-

latosan szólaltak meg egyszerre. Vastaps és vastaps 

követte egymást a nagyszerű  muzsika  hallatán.  A  
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zenekar egymás után játszotta a szebbnél szebb 

dallamokat, miközben együtt éltek a közönséggel, 

és valóságos show műsort varázsoltak Zánkára.  

A közönség szűnni nem akaró tapssal hívta vissza 

a zenekart, majd Filep Miklós polgármester úr és 

Varga Zoltán alpolgármester úr köszöntötte az új 

év alkalmával a megjelenteket. Ezt követte az új évi 

koccintás, melyhez a finom habzó bort Varga 

Zoltán, a Lídia Borház tulajdonosa ajánlott fel a 

rendezvényre. Az est végén mindenki élményekkel 

telve távozott, feltöltődve a 2020-as esztendőre.  

A következő rendezvény a Kertbarátoké volt, 

ugyanis január 18-án Disznótoros vacsorát 

szerveztek. A finom vacsora mellett jól szóra-

koztak a meghívott vendégekkel együtt. 

A következő héten, január 25-én, a Magyar 

Kultúra Napját ünnepeltük. Ez a nap a kultúra 

képviselőinek is szólt, ezért megköszöntük minden 

klubnak és civilszervezetnek azt a sok munkát, amit 

Zánkáért tettek és tesznek, öröm látni, hogy van, aki 

élteti, tovább adja, és új csodákkal gazdagítja a 

magyar kultúrát. Külön köszönet illeti meg a 

klubvezetők, és az egyesületek vezetőinek 

munkáját, akik néha erejükön felül vállalják a 

feladatokat, és segítik a Faluház munkáját is.  

Zánka büszke lehet, hogy ilyen közössége van! 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából az ünnepi 

kiállítással készült Zánkai Nőklub jubileumát 

ünnepeltük, mely több évtizedes múltra tekint 

vissza. A Nőklub 1967-ben Kocsis Ervinné Ila 

néni vezetésével alakult meg a Faluházban, majd 

1975 novemberétől Geiszler Józsefné Piroska 

néni vette át a stafétabotot. Mivel Piroska néni volt 

a könyvtáros, így az összejövetelek a könyvtárban 

zajlottak. 1992 márciusában azonban megkez-

dődött a könyvtár átalakítása, így szép lassan a 

nőklub munkájában szünet következett be, majd 

2009-ben Ila néni vezetésével újraindult. 2010 

őszétől, Marosszékyné Csósza Mária vette át a 

vezetést. 

A klub célja: összefogni a kreatív, kézimunkázni, a 

régi hagyományokat ápolni szerető asszonyokat, 

lányokat. A Nőklub mára már önkéntes 

munkákkal, ünnepi rendezvényekkel, változatos 

szabadidős programokkal és kirándulásokkal 

bővítette tevékenységi körét. 

Azt hiszem nem elvitatható, ha a Zánkai Nőklub 

múltját és jelenét nézzük, hogy velük, lelkes veze-

tőikkel és tagjaikkal, az általuk végzett önzetlen 

közösségi munkájukkal Zánka csak nyert. 

Köszönjük a nőklub jelenlegi és volt vezetőinek, 

tagjainak mindazt, amit Zánkáért tettek. 

Tisztelettel kérem, kérjük, hogy tegyenek a 

jövőben is azért, hogy még több közös élményük 

legyen, és azért is, hogy Zánka ezzel is több legyen. 

Zánkán évek óta hagyományszerűen megren-

dezzük a „Zánkai Téli Esték” című rendezvényt, 

melyre neves előadókat hívunk. Február 8-án este 

zsúfolásig megtelt a Faluház. A közönség izga-

tottan várta a fiatalos Csonka Andrást, aki már az 

első dallal olyan hangulatot varázsolt a teremben, 

hogy többen táncra perdültek. A Zánkáról és a 

környékből érkezett közönség együtt énekelte a 

dalokat, így nem csoda, hogy a hangulat a tetőfo-

kára hágott. Olyannyira, hogy az eredetileg 50 

perces műsor helyett bő másfél óra után tudott csak 

lejönni a színpadról Pici, ugyanis a vastaps nem 

maradt abba, így háromszor jött vissza még egy-

egy ráadással.  

Távozóul ezt írta a vendégkönyvbe: „ Köszönöm ezt 

az estét, csodálatosan éreztem magam, remélem ez 

kölcsönös volt”! 

2020.02.13-án vezetőségi választást tartott az 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub. A tagok továbbra is 

bizalmat szavaztak Nagy Pálné Margitnak, aki 

nagy odaadással vezette és vezeti ezután is a 

klubot. A klub új vezetőségi tagokat is választott 

Horváth Zsófia, Kovács Józsefné, Bogdán Márta, 

Tóth Istvánné személyében.  

Gratulálunk, és sok örömöt kívánunk mind a 

vezetőségnek, mind a klubtagoknak az elkö-

vetkezendő években! 

2020. február 20-án a Faluház, és a Honismereti 

kör közös rendezvényére hívtuk az érdeklődőket. 

Szabó Csaba, a Tördemic Táncegyüttes, és a 

Zánkai Gyermek Tánccsoport vezetője, a Nép-

művészet Ifjú Mestere és táncos párja, a Bakony  
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és a Balaton-felvidék zenei – és táncéletéről, 

Zánka és környéke hagyományairól tartott 

előadást. Köszönjük Csabának, hogy beavatott 

bennünket ebbe az izgalmas világba! 

2020. február 28-án, pénteken este Heizerné 

Egyed Ilona Gobelin kiállításának megnyitóját 

tartottuk. Ica gyönyörű képei elvarázsolták az 

érdeklődőket, ami nem csoda, hiszen a rengeteg 

kép mindegyike varázslatos volt. A „művésznő” 

elmondása szerint van olyan kép, amely több éven 

keresztül készült, de nem csak a sok munkát 

idézték a képek, hanem azt a rengeteg szeretetet, 

amellyel készültek. A kiállítás március 6-ig volt 

megtekinthető a Faluház nyitva tartási idejében. 

Idén fergeteges műsorral készült a Zánkai 

Színjátszókör Nőnapra! Összefogtak a szín-

játszós fiúk és lányok, hogy Nőnap alkalmából 

meglepjék Önöket Hölgyeim és Uraim!  

És sikerült….Bazi Nagy Zánkai Lagzi volt a 

Faluházban 2020. március 7-én.  

A darabot Böhm Tamás írta és rendezte. A 

díszletet Böhmné Kocsis Szilvia, Bácsiné Bogáncs 

Nikoletta és Böhm Tamás készítette. A 

menyasszony ruháját Mihály Jánosné Panni néni 

varrta, és alakította. A mesébe illő rózsákat Henn 

János és Borda Balázs ajánlotta fel. Köszönjük a 

sok, és finom süteményt, amit a zánkai és 

környékbeli asszonyok sütöttek, köszönjük a finom 

borokat, amit a borosgazdák hoztak. Köszönjük a 

Faluház videofelvételét, melyet Böhm Marcell, 

Morvai Tamás és Páll Gábor 3 külön kamerával 

készített!  

Egyszóval óriási köszönet és hála mindenkinek, 

aki egy kicsit is hozzájárult a rendezvény 

sikeréhez! 

A nőnapi műsor után Kardos Józsi szolgáltatta a 

zenét a bálban, mely nagyon jó hangulatban telt. 

Akkor még nem gondoltuk, hogy ez volt az utolsó 

rendezvény 2020 tavaszán, amit megtarthattunk a 

Faluházban. Szomorú és rideg csend van, hiába a 

tavaszi dekoráció, hiába készültünk a további 

programokra, most csak reménykedünk, és várunk, 

de nem adjuk fel a reményt, hogy hamarosan újra 

megtelik élettel a Faluház, és boldogan énekelünk, 

és táncolunk majd együtt! 

Vigyázzanak Magukra! Vigyázzatok Maga-

tokra!  

Vigyázzunk Egymásra, hogy újra együtt 

lehessünk! 

 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás,  

Bácsiné Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház 

 

*** 
 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
 

Az idei évben két összejövetelt tartottunk.  

Januárban visszanéztünk az elmúlt sikeres évre, 

majd februárban megválasztottuk az új 

vezetőséget. Közös megegyezéssel vezetőnek 

újraválasztottuk Nagy Pálnét, a vezetőség tagjai 

pedig Kovács Józsefné, Tóth Istvánné, Bogdán 

Márta és Horváth Zsófia lettek. Szép terveink a 

márciusi, nőnapi összejövetelt illetően sajnos 

meghiúsultak a rendkívüli járványügyi állapotok 

miatt. Nem tudjuk, mikor tudunk összejönni újra, 

de addig is kívánunk minden nyugdíjas 

klubtársunknak és falunk lakóinak biztonságos, 

békességes otthon maradást és jó egészséget, 

derűlátást a nehézségek között is. Köszönjük 

mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek az 

áldozatos munkáját, akik ebben a nehéz helyzetben 

helytállnak a mi érdekünkben.   

Áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 

Horváth Zsófia 

vezetőségi tag 

 

*** 
 

Nőklub 

Idén január 25-én ünnepeltük a Faluházban a 

Magyar Kultúra Napja keretében klubunk 

fennállásának 10. évfordulóját. Ezen alkalomból 

egy kiállítást is szerveztünk, amin bemutattuk 

eddigi tevékenységeinket: festmény,  gobelin, hím- 
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zés, horgolás, kötés, varrás, fazekaskodás, vessző-

fonás, papírfonás, szövés, quilling, frivolitás, vert 

csipke, patchwork, grillázskészítés, filcmunka, 

makramé. 

A Zánkai Nők Klubjának több évtizeden át ívelő 

történetét bemutatta Kocsisné Ila klubalapító, 

valamint Marosszékyné Csósza Mária jelenlegi 

Nőklub vezető.  

Köszönjük az Önkormányzat, a Faluház, az 

Egyesület, Zánka Tv, Lídia Borház, Horváth 

Borház, valamint Dégi Henrietta támogatását. 

Köszönettel tartozunk a testvérkluboknak, az 

ötletes, a ránk jellemző műsorért: a sváb dalba 

oltott klubfoglalkozásunk, a sikeres műtéttel 

megmentett nőklubos zászló, a kedves 

köszöntések, az üvegekbe zárt „hegyleve”, a 

szebbnél szebb szülinapi torták, a finomabbnál 

finomabb sütemények. Végül köszönjük családunk 

támogatását, és a rendezvényen való nagyszámú 

résztvevő gratulációját: Kocsisné Ila, Bácsiné 

Jutka, Horváth Zsófi, Fazekasné Vera, Szabó 

Hortenzia, Farkas Judit, Paulinné Éva, Vargáné 

Klári, Nagyné Margit, Tóthné Irma, Szajkiné 

Klári, Sólyom Olga, Némethné Irmus, Vargáné 

Marika, Délné Ági, Kruczlerné Erzsi, Nesselné 

Zsuzsa, Karácsonyné Zsuzsa, Heizerné Ica, 

Sólyomné Jutka, Győriné Éva, Bábelné Madlen, 

Marosszékyné Mari.  

Marosszékyné Csósza Mária 

klubvezető 

 

*** 
 

Közös kincsünk – Zánka 

A Balaton – felvidék hazánk egyik legszebb tája. 

Nekünk, akik itt élünk, a legszebb, legjobb falu 

Zánka. Egy kincs. Közös kincs, ha már egyszer itt 

élünk: őslakosok, bebírók (Somogyi Győző 

Kossuth díjas festőművész szavaival élve), 

nyaralótulajdonosok, hosszabb-rövidebb ideig itt 

tartózkodó vendégek. Jómagam bebíró volnék a 

Palócföldről, több mint negyven éve. Mivel falun 

nőttem fel, hosszú budapesti kitérő után, nem volt 

nehéz megszokni Zánkán. Minden falunak van egy 

sajátságos karaktere. Nincs két egyforma falu, sem 

hangulatban sem karakterekben. Mások a táji 

adottságok, az erre épülő mezőgazdasági 

tevékenység, a megélhetés. Lehetnek vallásbeli, 

kulturális eltérések, az erre épülő családi, 

rokonsági viszonyok, a szokásrendszer. Nos ezt 

kell kitanulmányozni, és megtalálni az embernek a 

helyét. Ha akarja. Márpedig miért ne akarná, ha 

egyszer itt él?! 

Ám más egy nyaralótulajdonos helyzete. Az év egy 

bizonyos szakában van itt. Örül, ha kiszabadul a 

városból, nem óhajt túlságosan beépülni a faluba. 

Igen ám, de nem csak a nyaralóban tölti az idejét: 

strandol, vásárolni jár, beszélget a szomszédokkal, 

mesterember is kéne a házba, templomba jár, 

orvosra is szüksége van olykor, kulturális 

rendezvényekre is elmegy, intézi hivatalos dolgait, 

megannyi alkalom a falubeliekkel való 

találkozásra, ismerkedésre. Tehát nem vagyunk 

elszigetelve egymástól. Ha pedig így van, a közös 

kincsünket, a falunkat, ápolni, gondozni is kell. 

Falun élő embernek természetes, hogy gondozza 

kertje mellett, ill. azzal együtt a kerítésen kívüli 

területet. Ilyen értelemben a birtok határa az utca 

gerince. Még akkor is, ha az már nem a mi 

tulajdonunk. A magyar néprajz tanúsága szerint is 

az „ánti világban” a házak elejét vasárnaponként a 

legények seperték, hogy mire megindulnak az 

emberek a templomba, lássék, milyen „fáin” ennek 

a családnak a fia… A városok népességfejlődését 

ismerve, egész biztos, hogy minden városlakó 

családtörténetében van ehhez hasonló ismeret. Ma 

ilyen szokás nincs, az autó is más környezeti 

hulladékot termel… Köztisztasági Hivatal sincs.  

Konkrétan mire gondolok? A babakocsi tesztre. 

Akinek van ilyen korú gyermeke, az tapasztalhatja, 

biztonságosan akkor lehet kitolni a gyerekkocsit, 

ha kilát az utcára, és viszont, ha az autós is látja, 

hogy adott kapuban megjelenik egy babakocsi. 

Ugyanez érvényes az utcán bicikliző gyerekre, 

felnőttre is. Többek egybehangzó véleménye 

szerint nagyon veszélyes a kilátást takaró, utcára 

kihajló bokor! Aztán milyen jó lenne, ha a kocsival 

meg tudnánk állni ezen a területen, amennyiben 

nem  lennének ott  bokrok! Ott  parkolhatna a csak  
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úgy beugró jóbarát, a házat kivevő vendég. Aztán 

más alkalmazkodás is lenne. Ez most vált 

aktuálissá a Balaton partján a „koronás” helyzet-

ben. Falun jó a levegő, ki lehet húzni itt a zűrös 

időszakot. Csakhogy a falusiakra is ugyanaz a 

szabály vonatkozik: nem illik kivásárolni néhány 

embernek a falusi boltok polcait, illik viszont 

nagyon is ajánlottan otthon maradni! Nem nagy 

áldozat, hisz ott a kert. Munkát is ad bőven így 

tavasszal. Húsvéti nagytakarítással is „agyon lehet 

ütni az időt”, olvasás, internet, zenehallgatás 

„hangfogóval”, kerítésen át beszélgetés stb. A kerti 

meditálásról, a természetben gyönyörködésről, a 

csicsergő madarak énekéről már nem is beszélve. 

Mindannyian ugyanúgy éljük meg ezeket az 

embert próbáló, szokatlan időszakot, nincs 

különbség. Mindannyiunk érdeke ezt kívánja, így 

vigyázva egymásra, magunkra. Közös kincsünkért 

közösen munkálkodjunk, hiszen rólunk van szó!   

Marosszékyné Csósza Mária  

önkormányzati bizottsági tag 

 

*** 
 

 

Helytörténet- 

                  honismeret 
 

 

Rovatvezető: György Péter 

 

Történetek a zánkai  

Vadnay-házból 
 

131 éve, 1889. március 18-án hunyt el a 

zánkai Vadnay-ház ura, a zánkai remete néven is 

ismert Vadnay Rudolf, 48-as jelesünk. Az ő 

emlékére idézünk Sebestyén Gyula Mosolygó 

balatoni emlékek című, 1935-ben megjelent 

könyvéből két kis hangulatos írást. 
 

Petőfi ismerősei Zánkán 
 

Negyven-ötven évvel ezelőtt a zánkai 

Vadnai-ház a Balatonvidék egyik nevezetessége 

volt. Ura, Vadnai Rudolf, Vadnai Károly írónak 

(a Fővárosi Lapok szerkesztőjének) unoka-

testvére, magával és a világgal meghasonlott 

tudós ember volt. A forradalom idején mint 

borsodi fi került földije, Szemere miniszter mellé 

titkárnak. Előbb a diétán a vármegyék követeinek 

és jurátus ifjainak ajkán a tájnyelvet 

tanulmányozta s megírta "Nyelvünk 

hangolvadásáról" szóló úttörő kötetét. Midőn 

Ballagi Mór a Magyar Tudományos Akadémián 

bemutatta, nyelvtudósaink még fogékonytalanok 

voltak az összehasonlító nyelvtudományt és 

nyelvtörténetet később megváltó hangtan iránt. 

Ezért velük többé szóba se állt, de Frigyes német 

császár világhírű angol gégespecialistájával , 

Mackenzivel fonetikai kérdésekben még 

öregkorában is levelezett. Barátságát Arany 

Jánossal azért becsülte nagyra, mert tőle tudta 

meg, hogy a szalontai hajdúk Borsodból 

származnak s ezért nem is "csúf alföldi", hanem 

az "ország legszebb borsodi nyelvén" beszélnek. 

Egy meleg nyáron Vadnai Károly és Vajda 

János voltak Zánka vendégei. A Vadnai-háznak 

rajtuk kívül a helybeli ref. tiszteletes, Thury 

Károly volt még mindennapos látogatója. Midőn 

közéjük kerültem, Vajda János Petőfiről beszélt. 

Odafigyeltem. Nagyon meglepett többek között 

az a valóban jellemző állítása, hogy Petőfinek a 

sok vándorlás, gyaloglás következtében "baktató 

járása" volt. Ezt utóbb valahol meg is írta. Amit 

összetorlódott, élesen kitolódó felső metsző-

fogairól mondott, általánosan ismeretes. De 

sehol sincs nyoma annak, hogy a nyitott széles 

inggallérral Byron híres angol költőt utánozta. 

Múzeumban őrzött Petőfi-hagyaték Byron-

arcképe is, amit Petőfi a szintén meglévő 

Tauchnitz-féle Byron-kötet elejéről szakított ki. 

A többiek is nekibuzdulva, egymásután 

szedték elő Petőfi-emlékeiket. Rudolf azt állította, 

hogy Petőfi Borsodban, izomerejével hivalkodva 

egy falusi tornyot "tetőzött meg" (kaviccsal 

dobott át). Károly ezzel szemben azt vitatta, hogy 

Petőfi a Hámori-tavat dobta át. Kiderült, hogy 

mindkét szemtanúnak igaza volt. 
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Thury Károly pápai diákkorában ismerke-

dett meg Petőfivel. Különcködése "minden öreg 

diáknak feltűnt". Télen a nagy hófuvatban lyukak 

jelölték a lépkedők nyomát. Az élen haladó Petőfi 

az éjjel a lámpával és bárdos lándzsával közelgő 

bakterba ütközött. Többszöri felszólításra a 

fontoskodó hatósági személy nem tért ki. Petőfi 

neki-esett társai gaudiumára meghempergett 

vele a hóban. 

Sem ez, sem az nincsen megírva – folytatta 

Thury tiszteletes – hogy egyszer a pártfogójával, 

Tarczy Lajos tanárral is élesen összeütközött. 

Noha a tanítványok érdem szerinti sorrendben 

ültek, Petőfi nem tűrte el, hogy a magoló- és 

darálógépek előtte üljenek. Inkább az utolsó 

"szamár-padban" ült. Tarczy egyszer innen 

szólította ki a táblához. Petőfi pompásan felírta 

a leckét. A krétakezelésben csak a százrétű fekete 

köpönyeg nyakzsínórja akadályozta. Tarczy 

egyszer rá is szólt, hogy tegye le a köpönyeget. 

Mikor a második és harmadik figyelmeztetésnek 

sem volt foganatja, a tanár a pálcájával a 

katedrára csapott és indulatosan rárivallt: 

– Domine! Miért neveletlenkedik? 

Petőfi meg dühösen a krétát csapta le, 

tanárával hosszasan szembenézett, aztán sarkon 

fordult s hátul felhúzta a köpönyeget. Így aztán a 

tanár és az osztály is látta, hogy kopott magyar 

nadrágjának nincsen feneke. 

 

*** 
 

Papramorgó 

 

Egyik nyáron a zánkai Vadnai-kúria 

vendégjárásának első fecskéje Vadnai Andor 

képviselő legkedvesebb barátja, Márkus József 

volt. Budapest rossznyelvéről és fényes tolláról 

híres főjegyzője s későbbi főpolgármestere után 

Vadnai Károly, a "Fővárosi Lapok" még 

rosszabbnyelvű szerkesztője következett. Én a 

szomszéd faluból kisegítő negyediknek (a 

tarokkban). Ilyenkor, mint az egyetemi tanév 

fáradalmait kipihenő ifjú, mindig kéznél voltam. 

Kártyáztam, bort hordtam, poharakat töltö-

gettem, kínáltam, szivarvéget vágtam, gyújtót 

gyújtottam és a marakodók végtelen elmésségén 

egész nap mulattam. 

Mire a kétágyas vendégszobába Vadnai 

Károly és Márkus pihenőre tértek, benyomásom 

szerint az öreg szerkesztő húzta a rövidebbet. 

Búcsúzkodáskor ezért mondotta oda az 

unokaöcsének: 

– Bandi, ma rongyember voltál. Holnap 

nekem segítesz. 

A szomszédos ebédlő dívánján aludtam. 

Kora hajnalban üvegkoccanásra, torokköszö-

rülésre ébredtem. Utóbb kiderült, hogy Vadnai 

Károly a faliszekrény papramorgójából 

(seprőpálinkájából) ivott. Egy félbeli üveget 

közben az asztalra tett. Tett mellé egy pálinkás 

kupicát is, aztán az ágyba visszafeküdt. 

A jó negyedórás csendet Vadnai horkolása 

szakította meg. Mégis észrevettem, hogy Márkus 

is kibújt az ágyból. Vadnai üvegjéből öntött a 

kupicába, egy csapásra lenyelte, aztán 

felordított: 

– Petróleum! 

(Csakugyan az volt. A hintó-lámpások 

füstnélküli finom petróleuma. A cselédek elől 

maga Andor rejtette ide.) 

– Petróleum!  – búgta cikákolva, krákogva, 

köpködve, míg a fölvert férfitársaság köréje nem 

sereglett. A beadott hánytató eredménye után 

Márkus lehiggadt és odaszólt a nyugodtan 

heverésző Vadnaihoz: 

– Hát a te petróleumos bendőd ezt 

nyugodtan tűri? 

– Hja, én mértékletesebb ember vagyok. A 

petróleumot csak megkóstoltam s nyomban utána 

nyeltem három kupica papramorgót. 

– Vén hóhér! Miért nem figyelmeztettél? 

– Sőt...egyengettem az útját annak, hogy 

ma nem rajtam, hanem rajtad mulat a társaság. 

 

Közzétette: Poór Ferenc 
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Harangszó 
 

Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 

Istentiszteleti rend falunkban 
 

Ebben a rovatban ismertetésre kerül az evangélikus, 

a katolikus és a református egyház istentiszteleti 

rendje. 2020 márciusában ez is másképp van. A 

koronavírus miatt az egyházak összhangban az állami 

hatóságokkal saját hatáskörben módosítanak. A 

templomokban, imaházakban kerül kihirdetésre az 

aktuális változás. Megértésüket köszönjük.  
 

*** 
 

„Áldó hatalmak oltalmába rejtve Csak várjuk békén 

mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel, este, Ő 

hű lesz, bármit hozzon a jövő.”  

D. Bonhoeffer 
 

*** 
 

Túrmezei Erzsébet  

Most nem sietek, most nem rohanok, 

Most nem tervezek, most nem akarok, 

Most nem teszek semmit sem, 

Csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

Most megnyugszom, most elpihenek 

Békén, szabadon, mint gyenge gyerek, 

És nem teszek semmit sem, 

Csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

S míg ölel a fény és ölel a csend, 

És árad belém és újjáteremt, 

Míg nem teszek semmit sem, 

Csak engedem, hogy szeressen az Isten, 

Új gyümölcs terem, másoknak terem, 

Érik csendesen erő, győzelem… 

Ha nem teszek semmit sem, 

Csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
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Az idei böjt margójára 

Jézus mondja: „Mert mit használ az embernek, ha 

az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt 

vall?” Mt. 16, 26. 

A böjt lényegét az ember akkor élheti át, ha a 

szükségesek helyett a lényegre figyel, ahogy a 

legnemesebb keresztyén hagyomány megfogal-

mazza. A lényeg pedig Isten. Az idei böjt szomorú 

tapasztalata, hogy a „felvilágosult modern” em-

ber, aki az Isten előtt való leborulást rangon aluli-

nak, régimódinak, elavultnak tartja, most egy 

biokémiai hulladék (vírus) hírétől is retteg. És ez 

alatt nem a felelős magatartást értem, mert az 

mindig elengedhetetlen. Eddig is Isten kezében 

voltunk, ahogy most is, tehát a legjobb kezekben. 

Hogy élünk, azt mutatja, hogy Ő minden 

pillanatban millió olyan veszélytől ment meg 

bennünket, amiről korlátozott értelmünkkel és 

érzékszerveinkkel gyakran nem is tudunk és észre 

sem veszünk. A jelen helyzet abban más, hogy 

talán most többen és többször gondolunk is erre. A 

legnagyobb veszély az emberre továbbra is, hogy 

nem bízunk Istenben. Ennek az ősbizalmat-

lanságnak egy ideje két „prófétája”van: az egy-

oldalúság és a rossz hír. Milyen csodálatos, hogy 

Jézus Krisztus minket megmentő művének evan-

gélium a neve, ami magyarul azt jelenti: jó hír.  

Isten szeretetének jó híre. Az egymásra vigyázás 

nem merülhet ki a testi egészség felelős védel-

mében, de a lelki egészséget is védeni kell, ha 

igazán egészségesek akarunk lenni. Az ember 

egójának különös örömet okoz híreket megosztani. 

Máskor is, de most különösen tudatosnak kell lenni 

és lemondani a rossz hír terjesztésének torz 

öröméről, talán ez az idei böjt leckéje. Akinek 

maradt még józan paraszti esze, az most is az 

evangéliummal táplálkozik, nem a rossz hírrel 

mérgezi magát és másokat. Az igazi jó hírre 

figyelés nem felelőtlenség, és ezzel nem a fejünket 

dugjuk homokba, hanem ellenkezőleg, felemeljük 

a szívünket, és tekintetünket Istenre, akire egyedül 

figyelni érdemes most és mindig. Mert Jézustól 

tudjuk, Ő úgy döntött, hogy velünk van, ránk néz. 

Ő végzi bennünk és közöttünk a jó munkát, Ő ad 

erőt mindenre ami jó. Isten tudta nélkül semmi 

nincs, és végül az Ő szent és mindenkor jó akarata 

teljesül.  Lehet ennél több vagy jobb? 
 

Németh Szabolcs 

evangélikus lelkész 
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