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ajánlattételre:

Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

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 Filep Miklós, Zánka község
polgármestere az alábbi határozatokat, rendeleteket hozta:
- A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal és a
Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
között a munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről megkötendő megállapodást jóváhagyom.
- A beszerzési szabályzat 11. pontja alapján a
falugazda gépjárművének 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, KülsőVeszprémi u. 23.
c) HERING-RENT Kft. - 5100 Jászberény,
Nagykátai út 19.





Thermo-Sprint Kft.
Mayer Művek Épületgépészeti Kft.
Ratherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

- A beszerzési szabályzat 11. pontja alapján a
Zánkai Strandfürdő őrző-védő, valamint a
strandüzemeltetési feladatainak (jegyellenőrzés,
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.
KozmavédKfc.

- A Dózsa György utcát nem nyilvánítom a
KRESZ 39/A. §-a szerinti lakó-pihenő övezetté.
- A Dózsa Gy. és Rákóczi utca új útburkolattal
való ellátásának beszerzése tárgyában a VIA
VOMITO Kft bruttó 25.311.959,- Ft összegű
árajánlatát elfogadom.
- A zánkai strand és község fenntartási
munkáknak beszerzése tárgyában a NIVEGY
TRANS Kft. bruttó 8.364.466,- Ft összegű
árajánlatát elfogadom.
- A Napsugár tér és parkolók burkolat
felújításénak beszerzése tárgyában a VIA
VOMITO Kft. bruttó 6.305.414,- Ft összegű
árajánlatát elfogadom.

- A beszerzési szabályzat 11. pontja alapján a
játszótéri eszközök beszerzése tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárásban az alábbi gazdasági
szereplőket kérem fel ajánlattételre:

- Az egységes arculati tájékoztató eszközök
beszerzése tárgyában a Szín Vonal Brothers
Design Corporation Kft. bruttó 1.995.170,- Ft
összegű árajánlatát elfogadom.

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 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.

- A beszerzési szabályzat 11. pontja alapján az
orvoslakás és gyógyszertár fűtéskorszerűsítése
tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárásban az
alábbi gazdasági szereplőket kérem fel

- A családbarát WC és baba-mama szoba
kialakításának beszerzése tárgyában a Zánkai
Strandfürdő 2. vizesblokk átalakításának és
felújításának elvégzésére tett ajánlatkérést
visszavonom. A családbarát WC és baba-mama
szoba kialakításának beszerzése tárgyában a
VektorbauInvest Kft.1., 3. és 4. vizesblokk
átalakításának és felújítására tett összesen bruttó
39.003.070,- Ft összegű árajánlatát elfogadom.
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- Az egységes vizuális megjelenésű öltözőkabinok
létesítése tárgyában a SE-TA Bt. bruttó 5.990.000,Ft összegű árajánlatát elfogadom.
- A Zánka belterület 76. hrsz. könyvtár épület
felújításának beszerzése tárgyában a Vektorbau
Invest Kft. bruttó 26.808.821,- Ft összegű
árajánlatát elfogadom.
- 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.
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szükséges bruttó 1.225.680,- Ft összeget a 2020.
évi költségvetése terhére biztosítom.
Továbbá biztosítom a Veszprém Megyei RendőrFőkapitányság részére a projekt fenntartási
időszakára szóló (kivitelezés befejezésétől
számított 5 év), az intelligens gyalogátkelőhely
működtetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges évi
bruttó 10.000,- Ft összeget.
- Az Opel Vivaro Combi típusú gépjármű
beszerzése tárgyában a HERING-RENT Kft.
bruttó 8.449.000,- Ft összegű árajánlatát
elfogadom.

- A Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Önkormányzati út és hídépítés, felújítás” című
pályázati kiírás alapján pályázatot nyújtok be a
Zánka, Árnyas utca és térsége útburkolatainak
felújítására.

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet terhére biztosítom.

- A vízbejutás feltételeinek javítását szolgáló
lejárók beszerzése tárgyában Pálffy Krisztián
„e.v.” bruttó 9.185.000,- Ft összegű árajánlatát
elfogadom.

- A Zánkai Strandfürdő őrző-védő, valamint
strandüzemeltetési feladatok ellátása tárgyú
beszerzési eljárásban a Car-Bay Kft. bruttó
13.450.570,- Ft összegű árajánlatát elfogadom.

- A Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesület
támogatási kérelmének elbírálásában a döntést
elhalasztom.

- A Zánkai Strandfürdő Takarítási és felügyeleti
munkák tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében,
a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
figyelembe véve a Kbt. 70. § (1) bekezdésében
foglaltakat is a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét állapítom meg.

- Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási
formák szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadom és 4/2020. (IV.7.) számon az
önkormányzat rendeletei közé iktatom.
- Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelettervezetet elfogadom és 5/2020. (IV.7.) számon az
önkormányzat rendeletei közé iktatom.
A
községi
strand
üzemeltetéséről,
működtetéséről és belépődíjairól szóló 1/2020.
(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadom és 6/2020. (IV.7.)
számon az önkormányzat rendeletei közé iktatom.

- A játszótéri eszközök beszerzése tárgyában a
BIOHÁRS Kft. bruttó 12.066.096,- Ft összegű
árajánlatát elfogadom.

- A beszerzési szabályzat 11. pontja a Zánka TV
műsorszolgáltatásának beszerzése tárgyában
lefolytatandó beszerzési eljárásban az alábbi
gazdasági szereplőket kérem fel ajánlattételre:
a) Füred Stúdió Televíziós Kft. - 8230
Balatonfüred Kossuth u. 3.
b) Tapolcai Média Kft. - 8300 Tapolca,
Kisfaludy utca 2-6.
c) Vass Gyula egyéni vállalkozó - 8251 Zánka,
Petőfi u. 12.

- A 2020-2024. évi gazdasági programot az
előterjesztés melléklete szerint elfogadom.

A beszerzési eljárás bírálati szempontja
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

- A Bozzay Pál Német Nemzetiségi Általános
Iskola szakmai alapdokumentumának módosításával az előterjesztés melléklete szerint egyetértek.

- A Zánka orvoslakás és gyógyszertár
fűtéskorszerűsítésének beszerzése tárgyában a
Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. bruttó
3.073.400,- Ft összegű árajánlatát elfogadom.

- A Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság
részére a Balaton Fejlesztési Tanácshoz
benyújtandó pályázatához, a 71-es főút és a
Rákóczi út kereszteződésében létesítendő
intelligens gyalogos átkelőhely kivitelezéséhez

a

- A Zánka TV műsorszolgáltatásának beszerzése
tárgyában Vass Gyula „e.v.” havi bruttó 250.000,Ft összegű árajánlatát elfogadom.
- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
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2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést – az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal –
elfogadom.
A 2020. június 26-án tartott testületi ülésen az
alábbi határozatokat hozták:
Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstár felé.
Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1/1 arányú tulajdonát képező Zánka
belterület 730/3 hrsz-ú, kivett árok megnevezésű
forgalomképes ingatlant értékesíti.

***

Intézményeink
életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Merre tovább COVID-19?
2020. emlékezetes év lesz mindannyiunk életében: a SARS-CoV-2 koronavírus járvány (COVID19) éve. Nagyon sok következménye (dimenziója)
van ennek az egész világra kiterjedő járványnak
(pandémiának). Egészségügyi, gazdasági, oktatási
vonatkozások, hogy csak a legfontosabbakat említsem, és persze az ezekkel össze-függésben kialakuló
egyéni, családi történetek, illetve személyes lelki és
mentális hatások. Éppen ezért mindenkiben fölmerülnek kérdések azzal kapcsolatosan, hogy mire
számíthatunk a jövőben. Biztos válasz természetesen nincs, viszont néhány biológiai és orvosszakmai ismeretanyag fényében az eddig történt
eseményekből sok mindenre következtethetünk.
A COVID-19 járvány tekintetében Magyarország a szerencsésebb országok közé tartozik a
világon, ugyanis viszonylag kevés halálos áldozatot követelt, illetve alacsonynak mondható a
fertőzöttek száma, ami több dolognak köszönhető.
Az időben bevezetett járványügyi intézkedések, a
magyar emberek szabálykövető magatartása, illetve
Magyarország mérete és népsűrűsége mind pozitív
irányban befolyásolta a járvány alakulását (a
legnépesebb városunkban, Budapesten is csak kb. 2
millió ember él).
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A koronavirus.gov.hu adatai szerint Magyarországon eddig (valamivel több, mint 3 hónap alatt)
összesen 4142 ember esett át a fertőzésen (ez a
magyar lakosság 0,04%-a), közülük 2685-en
meggyógyultak (az összes ismert fertőzött 64,8%a), 581 beteg pedig meghalt (az összes ismert
fertőzött 14%-a). Jelenleg 876 aktív fertőzöttről
tudunk. Az összes ismert fertőzötthöz viszonyított
halálozás hazánkban magasnak mondható –
Európában a legtöbb áldozattal rendelkező
Olaszországéval megegyező 14% - ugyanis az egész
világ adatai alapján az átlagos halálozás kb. 5%-os
(10 004 643 összes ismert fertőzöttből 499 296-an
haltak meg). A felsorolt adatokat annak fényében
érdemes értelmezni, hogy összesen 271 194
mintavétel történt Magyarországon, tehát ezek csak
az ismert, kiszűrt fertőzött betegeket jelentik.
Tudjuk azonban, hogy az esetek többsége (kb. 80%a) olyan enyhe tünetekkel zajlik, hogy a betegek
sokszor orvoshoz sem fordulnak, sőt a fertőzöttek
kb. 50%-a tünetmentes. Ebből következik, hogy a
súlyos, kórházi kezelést igénylő betegségek aránya
10-20% körüli, ezért a jelentett esetek száma alapján
a tényleges fertőzöttek (tehát az ismeretlen/felderítetlen esetekkel korrigált fertőző betegek)
száma 5-10-szeres lehet. Vagyis ha azt látjuk, hogy
4 142 ismert fertőzött volt eddig Magyarországon,
akkor a nem ismert esetekkel (nem tesztelt enyhe
lefolyású, vagy tünetmentes fertőzöttekkel és a
szintén tünetmentes lappangási fázisban lévő
esetekkel) korrigálva a tényleges fertőzöttek száma
ennek a többszöröse lehet: kb. 20 000 – 41 000 fő,
ami Magyarország lakosságának még mindig csak a
0,2 – 0,4%-a. Ez azt jelenti, hogy a lakosság
átfertőzöttsége nagyon kicsi, a védelmet biztosító
nyájimmunitáshoz ugyanis a lakosság legalább 6070%-os átfertőzöttségére lenne szükség (ez
5 800 000 – 6 800 000 ember, ami egyébként kb.
50-100 ezer halálos áldozattal járna)! Ha figyelembe
vesszük azt, hogy az újszülöttek révén a fertőzésen
át nem esett emberek folyamatos utánpótlást kapnak, a járványügyi korlátozások életben tartása mellett évtizedek alatt érnénk el a védelmet nyújtó
nyájimmunitást. (Még a COVID-19 által legsúlyosabban érintett országok, mint pl. Olaszország
esetében is évek alatt alakulna ki a nyájimmunitás!)
Nem beszélve arról, hogy az influenzához hasonlóan a nyájimmunitás hatékonysága erősen megkérdőjelezhető a SARS-CoV-2 esetén is. Hogy ezt
megértsük, szükséges, hogy ismerjük a vírus szaporodását és néhány jellemzőit. Mivel az influenzát
mindenki jól ismeri, és a SARS-CoV-2 vírus az
influenza vírushoz hasonlóan ún. RNS-vírus, a két
vírus összehasonlításával fogom szemléltetni a
járványügyi következményeket, problémákat.

6

ZÁNKAI Hírmondó

30. évfolyam 2-3. szám

Ahogy az ábrán is látható, nem csak az
örökítőanyagukban (RNS: ribonukleinsav – az ábrán
angol rövidítéssel RNA: ribonuklein-acid), hanem
megjelenésükben is hasonlítanak egymáshoz. A
vírus RNS-e kódolja azt az információt, ami alapján
a vírussal megfertőződött emberi (vagy állati) sejt
legyártja az újabb vírusokat. Így terjed a fertőzött
szervezetben a vírus, amíg az immunrendszer, vagy
valamilyen gyógyszer nem végez velük, vagyis amíg
a fertőzött szervezet meg nem gyógyul, vagy ennek
hiányában amíg a fertőzött szervezet el nem pusztul.
Van azonban két jelentős különbség a két vírusfajta között. Az egyik, hogy amint az ábrán is látható a SARSCoV-2 örökítőanyaga egyetlen RNS láncból áll, az influenza vírusé pedig 8 rövidebb RNS láncból. Abban az
esetben, ha egyszerre két (vagy több) fajta influenzavírus is megfertőz egy sejtet, a 8 RNS szál véletlenszerűen
összekeveredhet, így teljesen új típusú influenzavírus alakul ki, ami az immunrendszerünk számára ismeretlen
(ezek az „új vírusok” okozzák a nagy influenza járványokat). A SARS-CoV-2 egyetlen RNS szála esetén is
létrejöhetnek kisebb-nagyobb mutációk, így valamelyest új típusú SARS vírusok, de ilyen nagy mértékű
változások nem tudnak kialakulni. A másik jelentős különbség az, hogy az influenzavírus RNS-e ún. negatív
RNS szál, mint a régi szalagos fényképek esetén a negatív, amiből előhívják a kész fényképet, vagyis azt az
információt, amiből legyártja a sejt az új influenzavírusokat. A SARS-CoV-2 RNS-e ún. pozitív RNS szál,
aminél erre nincs szükség, az előző példa alapján ez a kész fénykép, rajta az új vírusok legyártásához
szükséges információval. Vagyis a SARS-CoV-2 esetén kisebb a hibalehetőség, vagyis az ún. mutációk
lehetősége, ami újabb, az immunrendszer számára ismeretlen vírus kialakulását eredményezheti és ezáltal
korábban fertőzésen átesett, védettséggel rendelkező embert is képes újra megfertőzni. Egy kisebb mértékű
mutáció azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a korábban megszerzett védettség teljesen hatástalan lenne,
ezért az influenza elleni védőoltáshoz hasonlóan a SARS-CoV-2 esetén is a védőoltás jelentheti majd a
megoldást. A védőoltás természetesen csak az ellen a vírustörzs ellen véd, ami ellen kifejlesztették. Kisebb
mutációkkal kialakult vírusalcsoportok ellen csak „részleges védelmet” biztosít, vagyis hasonlóan az
influenza elleni védőoltáshoz bár elkapja a védőoltásban nem szereplő vírusalcsoport okozta fertőzést a
beoltott személy, de az immunrendszerét egy „felkészült állapotban” éri a fertőzés, így gyorsabb és enyhébb
lesz a betegség lefolyása, kisebb az esélye az esetleges halálos szövődmények kialakulásának. A nagyobb
mértékű mutációk annyira megváltoztathatják a vírus szerkezetét, hogy egy másik fajta vírus jön létre, mely
ellen mindenki védtelen. A jelenlegi SARS-CoV-2 koronavírus is egy 2003-as járványt okozó SARS-CoV
koronavírusból mutációval alakult ki. A magas betegszám kedvez a mutációk kialakulásának, hiszen ha egy
vírus gyorsabban tejed, gyorsabban hozza létre saját másolatait, nagyobb valószínűséggel alakulnak ki
mutációk. Ezek a mutációk eredményezhetnek veszélyesebb vírusokat, de kialakulhatnak enyhe tüneteket
okozó vírustörzsek is, hiszen a vírusnak is az az érdeke, hogy a fertőzött gazdaszervezet ne pusztuljon el,
hanem maradjon életben és szaporítsa, valamint terjessze őt. Ha megjelennek azok a vírustörzsek, melyek
kisebb halálozással járnak (az élő gazdaszervezet képes koronavírusokat „gyártani”) és enyhébb tünetekkel
járó betegséget okoznak (a kevésbé beteg, mobilis gazdaszervezet hatékonyabban terjeszti a legyártott
koronavírusokat, mint egy nagyon beteg), esetleg elnyomhatják a komoly betegséget és magas halálozást
okozó társaikat (kiszelektálódnak).
Szintén az influenzához hasonlóan feltételezhető az is, hogy egy fertőzés átvészelése, vagy egy esetleges
védőoltás nyújtotta immunitás csak átmeneti – az influenza esetében ezért szükséges minden évben ismételni
a védőoltást. Nagy valószínűséggel ez a SARS-CoV-2 esetén is így lesz. Sajnos az eddig leírtak alapján nem
valószínű, hogy a nyájimmunitás képes lesz kialakulni, mint ahogy ez az influenza esetében sem lehetséges.
A járvány megoldása a SARS-CoV-2 elleni védőoltás és a megbetegedés elleni gyógyszeres terápia
kifejlesztése lesz. Ez teszi majd lehetővé, hogy a vírus olyan kis számban legyen jelen a világban, ami
megakadályozza a terjedését.
Optimista becslések szerint 2021. év első felére lesz meg a védőoltás, ugyanis a gyógyszerfejlesztések,
beleértve a védőoltásokat is minimálisan ennyi időt igényelnek (mire a laborból kikerülnek a rendelőkbe és
embereknek lehet adni). Amíg ez megtörténik, a véges egészségügyi kapacitások miatt a súlyos esetek és így
az elhunytak számának minimalizálására, a legveszélyeztetettebb csoportok, az idősek és a betegek védelmére
kell törekedni.
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Ezt a célt szolgálják a továbbra is meglévő járványügyi intézkedések. 2020.06.18-ától megszűntették a
veszélyhelyzetet és életbe lépett a járványügyi készültség. Továbbra is köteles minden 6 évnél idősebb ember
maszkot viselni (vagy az orrot és a szájat eltakaró sálat, kendőt használni) a tömegközlekedési eszközökön,
valamint az üzletekben történő vásárlás esetén.
Továbbra sem lehet 500 főnél nagyobb zenés, táncos rendezvényt tartani.
A veszélyhelyzet alatt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró okmányok a
veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek. Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejáró okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek.
A veszélyhelyzet megszűnését követően is - időkorlát nélkül - megmarad az e-receptek egyszerűsített
kiváltási módja, amelyhez a beteg taj-számának megadása mellett a kiváltó személyazonosságának hitelt
érdemlő igazolására van szükség (személyigazolvány).
A háziorvosi rendelésen előzetes időpontegyeztetéssel van lehetőség megjelenni. Akut betegek ellátása életet
veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó súlyos vészhelyzet esetén természetesen
soron kívül történik, de minden egyéb esetben időpontkérés szükséges. Szájmaszk használata kötelező,
melyet tudunk adni a rendelőben is, ha véletlenül otthon maradt.
Rendelési idő:
Zánka: Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00 – 11:00
9:30 – 11:30
13:00 – 16:00
8:00 – 11:30
9:30 – 11:30

Balatonszepezd: Péntek:

8:00 – 9:00

Balatoncsicsó:

9:00 – 11:00

Szerda:

Szentantalfán továbbra is szünetel a rendelés, mivel a rendelőhelyiségben nem tudjuk megoldani a
biztonságos távolságtartást.
A szakrendelések működnek, mindenhová időpontot kell kérni. A szakorvosi javaslatok meghosszabbítását
is tudják intézni a megfelelő szakrendelésen. A szakorvosok által felírható gyógyszerek felírása szintén a
gyógyszer felírására jogosult szakrendelőben lehetséges – gondozott betegek esetén telefonos konzultációval
e-recept felírásra a szakrendeléseken is van lehetőség!
A veszélyhelyzet idején sokan kerestek mobil telefonon. Volt, hogy naponta több mint 100 telefonhívásom volt. A 06 30 283 44 33 telefonszám a zsebemben csörög, célja az, hogy sürgős esetben, illetve
olyankor, mikor mindenképpen velem szeretne beszélni a beteg, mert csak én tudok segíteni, el tudjanak érni.
Szeretném kérni, hogy minden más esetben (mikor és hol rendelek, időpontkérés, állandó gyógyszer felírása,
egyéb adminisztratív feladatok, egészségi állapottal kapcsolatos halasztható kérdések, tanácsadások esetén) a
rendelői telefonszámokon keressenek: 06 87 468 181 és 06 30 978 78 84.
Ezeken a telefonszámokon is sok hívást bonyolítunk le, illetve rendelés alatt lehet nem tudjuk azonnal felvenni a telefont, mert éppen beteget látunk el, ezért ha szükséges próbálkozzanak többször! Kérem, hogy
rendelési időben, nem sürgős problémával ezeken a telefonszámokon keressenek, illetve asszisztenseim is
állnak rendelkezésükre. Gyógyszerfelírás ügyében lehetőleg 12:00 – 13:00 óra között keressenek bennünket!
Végül szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy Zánkán ezidáig nem volt koronavírussal fertőzött beteg.
Balatonszepezden 1 halálos áldozata volt a járványnak, súlyos alapbetegsége volt. Szintén egy beteg volt, aki
még az aktív fertőző szakban került kiszűrésre, egyéb okból, kórházban végezték a tesztet, a betegség ideje
alatt nem tartózkodott a praxis területén, azóta meggyógyult. Ezen felül még 2 beteget szűrtünk ki a
gyorstesztünkkel, már abban a stádiumban, mikor a betegségen átestek és nem fertőztek.
Nehéz időszakon vagyunk túl, kicsit fellélegezhetünk, de a leírtak alapján a járvány nem ért véget.
Megoldást a védőoltás és a fertőző betegek hatékony kezelése fog jelenteni. Addig kénytelenek vagyunk
védeni azokat az embertársainkat, akik a fertőzés szempontjából veszélyeztetettek, az idős és krónikus
betegeket.
2020.06.29.
Dr. Oláh Kálmán
háziorvos
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A tavaszi időszak rendhagyóan telt kis
óvodásaink, bölcsődéseink, a szülők valamint minden intézményünkben dolgozó óvó, bölcsis, dajka
és konyhás néni számára is. Az utóbbi hónapok
történései kicsit átírták a megszokott életünket,
éppúgy otthon, mint az óvodában, bölcsődében.
Március közepétől sok időt kellett a
gyerekeknek kis játszópajtásaik nélkül eltölteni,
szüleik védőszárnyai alatt. A kialakult helyzet
minket is váratlanul és felkészületlenül ért, mint
mindenki mást. Ennek ellenére igyekeztünk lehetőségeinkhez képest alkalmazkodni és segítséget
nyújtani az óvodás szülőknek, az óvoda honlapján
keresztül. Hétről hétre témahetekhez kapcsolódva
játékos feladatokat küldtünk a gyerekek számára,
ami reményeink szerint hozzájárult a tartalmasabb
idő eltöltéséhez. Húsvétkor és anyák napján
személyesen vittük el az ajándékokat és az édesanyáknak készíthető barkácsolni való meglepetést.
Ezzel kapcsolatban ugyan sok pozitív visszajelzést
kaptunk, de néhány hét után úgy éreztük, hogy a
személyes kapcsolatot nem pótolhatja semmilyen
digitális világ.
Április végén, bár létszámkorlátozással, végre
újra fogadhattunk a biztonsági előírások betartásával a gyerekeket bölcsődénkbe és óvodánkba
egyaránt. Néhány hét után pedig május végén
óvodánk és bölcsődénk több mint nyolcvan százalékos kihasználtsággal működött, a gyerekek,
szülők és a mi örömünkre egyaránt.
Alighogy visszatértek a gyerekek az óvodába,
szinte el is jött a búcsú ideje nagycsoportosaink
számára. Úgy döntöttünk, hogy rendhagyó módon,
június 12-én délelőtt és csak korlátozott létszámban, de megszervezzük a nagyok búcsúztatóját.
Kevés időnk volt a felkészülésre, de mindenképpen
szerettünk volna valamilyen formában méltóképpen elbúcsúzni az iskolába induló gyerekektől.
Idén 13 gyerek - Antal Szabolcs, Bánó Weisz
Zsombor, Boldizsár Alina Lara, Filep Botond,
Dobosi Marcell, Dobosi Kornél, Németh
Julianna, Györkös Annabella, Somssich Anna
Zsófia, Szalay Benjamin, Kartaly Liliána, Vass
Natália, Resze Zsanna - ballagott el tőlünk, akik
közül 11-en a zánkai Bozzay Pál Általános
Iskolában folyatják útjukat. Ezúton is kívánunk
nekik sok sikert és kitartást az iskolai évek során!
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Ebben az évben nemcsak a gyerekektől, hanem
egy óvó nénitől és két dajka nénitől is búcsút
vettünk. A Micimackó csoportban Csehné Keller
Nikolett dajka néni munkáját Tóth Adrienn, a
Szivárvány csoportban pedig Bácsiné Csicsics
Zsuzsa dajka néni feladatait Kandikó Ferencné
Melinda néni vette át. Mindkét elköszönő dajkának
köszönjük ezúton is az óvó néniket segítő
munkáját.
Fájó szívvel vettünk búcsút Molnár Lászlóné
Juli nénitől, aki nyugdíjba vonult. Juli néni
nagyon hosszú ideig, 40 évig volt a zánkai óvoda
óvó nénije. Generációkat nevelt fel áldozatos,
kitartó munkával, amiért köszönettel tartozunk
neki. Kívánunk neki tartalmas és boldog pihenő
éveket az elkövetkező időszakban.
Juli néni munkáját júniustól Bognár-Egyed
Katalin óvó néni vette át a Szivárvány csoportban.
A gyerekek örömmel fogadták mindhárom új
kollégánkat, akik hamar beilleszkedtek intézményünk életébe.
A tanév elején tervezett kirándulások, gyermeknap illetve a tánctalálkozó nemzetiségi nap,
amit idén Úrkútra szerveztünk időközben ugyan
lemondásra került, de remélhetőleg sikerül ezeket
a jövőben pótolnunk.
Az udvar elkezdett felújítása során a játszótér
kialakítása is folyamatban van. Nagy örömünkre a
fenntartó zánkai Önkormányzattól 5.000.000 Ft-ot
kaptunk a tervezett játékok telepítésére, ami a nyár
folyamán legkésőbb augusztus 31-ig várható.
Konyhánk a veszélyhelyzet alatt mindvégig
működött. A szociális és vendégétkezők mellett,
sok szülő élt a lehetősséggel és étkezést kértek az
otthon maradt gyerekek számára, amit mindvégig
zavartalanul sikerült biztosítani.
A nyár folyamán nem tervezünk az óvodában,
bölcsődében és a konyhán sem leállást. Természetesen nem kötelező óvodába járni, de tisztában
vagyunk vele, hogy a szülőknek elfogytak a szabadságai, a gyerekeknek pedig a család mellett
közösségre is van szüksége. Az óvoda, bölcsőde és
az étkezés lehetősége mindenki számára elérhető és
biztosított.
Kívánok mindenkinek szép nyarat, jó időt és
kellemes időtöltést: Simonné Mohos Éva, a zánkai
óvoda dolgozói nevében.
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Iskola
Alsó tagozat hírei
Március közepétől egészen a tanév végéig digitális
tanrend szerint dolgoztunk. Gyakorlatilag egy
(igen csak szorgos, legalább 10-12 munkaórás)
hétvége, valamint 3 „gyakorló” nap állt rendelkezésünkre, hogy mindent „megtanuljunk”, feltelepítsünk a gépeinkre, kipróbáljunk, elindítsunk,
egyeztessünk a gyerekekkel, a szülőkkel, stb., stb.
Azután belevágtunk...
Az 1. osztályban naponta tartottunk 2x2
online órát, általában matematikát, olvasást/írást/szövegértést, valamint környezetismeretet. Ehhez jöttek még az önállóan elvégzendő
feladatok a készségtárgyakból. Folyamatosan
kaptak a tananyaghoz kapcsolódó pptket,
learningapps, és egyéb, a különböző szakmai
csoportokban található feladatokat a gyerekek.
A 2. osztályosok is napi 2 alkalommal online
találkoztak a tanító nénivel. Órarend szerint
matematika, olvasás, nyelvtan, és környezetismeret
óráik voltak. A többi tantárgyból is rendszeresen
kaptak feladatokat, melyeket önállóan kellett
megoldaniuk, visszaküldeniük. A 3. osztály is a
képernyő előtt dolgozott tanítójával. Naponta 2
videochat órán vettek részt a tanulók. A házi
feladatokat önállóan, illetve szülői segítséggel
oldották meg. Nagy örömünkre egyetlen óráról
sem hiányzott senki sem. Digitális felhasználói
ismereteik nagyon sokat fejlődtek a tanulóknak. A
4. osztály (mint a legnagyobbak) a Classroom
oktatásszervezési platformon kapta a feladatokat
minden tantárgyból. A Sway, a Sutori, a Power
Point alkalmazások és a Youtube csatorna nagy
segítségére volt a nevelőknek. A gyerekek így a
saját ritmusukban dolgozhattak, a tananyag
gyakorlását különböző játékok segítségével
(Okosdoboz, Wordwall, Learningapps felületén) is
tehették. A Classroom Google, a Forms és a
Redmenta tesztjeinek a segítségével a számonkérés
is megoldható volt. Diákjaink többsége (persze a
szülők segítségével) szorgalmasan, igényesen,
pontosan dolgozott. Sokan írták, hogy tetszett ez a
munkaforma, de azért mindenkinek nagyon
hiányoztak a társak, az iskola.
Online német nyelvi órákat első, második és
harmadik osztályban egy héten egyszer tartott a
németes tanító néni, az előző heti anyag
gyakorlására és az új anyag bevezetésére. A köztes
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időszakokban
videók,
gyakorló
feladatok
(wordwall, sutori, learningapps), ppt-k segítségével próbálta eligazítani a tanulókat és szülőket
az ismeretek feldolgozásában és alkalmazásában.
A negyedik osztályban google classroomon
keresztül tanulták a német nyelvet a gyerekek. Így
tudták továbbítani a feladatokat. Itt mindent
témakörönként csoportosítva, egyértelműen megtaláltak. Láthatta pedagógus és tanuló is, ki mikor
melyik feladatot adta le, ki mivel van elmaradva,
mit kell pótolnia. A tanulók kijavítva, értékelve
visszakaphatták feltöltött megoldásaikat, sőt a
feladatra kapott érdemjegyet vagy értékelést is
rögtön láthatták. Quizlet, Redmenta, learningapps,
islcolleczive, ClassTools, Deutsch lernen mit
Dialogen, videók segítségével tette kolléganőnk
játékosabbá a tankönyv és a munkafüzet feladatait.
Érdekes volt megélni, átélni ezt a helyzetet. A
gyerekek az elején nagyon nagy lelkesedéssel
álltak neki a munkának, élvezték a képernyőt,
meséltek, dolgoztak, viccelődtek. Természetesen
voltak nehezebb pillanataink is, hiszen ahogy teltek
a hetek, úgy mutatkoztak a fáradtság jelei ….
Az önálló feladatokat alapvetően megoldották, és a szülők segítségével, vagy egyedül jellemzően a megadott határidőre- visszaküldték.
Csak egy-egy kisgyerek késett időnként.
Ami sokszor nehezítette munkánkat, az a net
minősége volt. Időnként nagyon nehezen tudtak
páran kapcsolódni, jól látni, vagy hallani a többieket. Töredezett a képernyő, lefagyott, stb. Ezek
nem voltak könnyű pillanatok, de igyekeztünk a
helyzetet a legjobb tudásunk szerint megoldani.
Nagyon nagy köszönettel tartozunk a szülőknek, hisz nap mint nap, aktív résztvevői, segítői
voltak az oktatásnak, a munkának. Nélkülük
képtelenség lett volna ezt így végigcsinálni!
A bizonyítványok kiosztására is az eddigi
évektől eltérően került sor. A szorgos munkának
meglett a jutalma, mert nagyon szép eredmények
születtek. A bozzays alsósok kitettek magukért, ezt
a sok kiosztott jutalomkönyv is bizonyította!
Kitűnő tanulók lettek az idén:1.o. Nagy Bendegúz, Szabó Izabella, 2. o. Nagy Johanna, Bánó
- Weisz Benedek, Szász Attila 3.o. Filep Sára,
Inhof Sára, Stumpf Réka, Szabó Márton 4.o.
Nagy Anna Boglárka, Resze Máté, Scher Gergely.
Van még egy örömhírünk. A Bendegúz Tudásbajnokságán Resze Máté 4. o. tanuló matematika
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tantárgyból mindkét félévben arany minősítést
kapott. Idén kivételesen online bonyolították le a
megyei és országos fordulót, melyen Máté 92%-os
teljesítményével elismerő oklevelet kapott. Szívből
gratulálunk!
Ennek a furcsa, rendkívüli, „érdekes”
tanévnek a végén a tanító nénik nevében szeretnék
még egyszer gratulálni a diákoknak és a szülőknek
az elért eredményekért, a kitartásért, a szorgalmas
munkáért, a rengeteg támogatásért, és segítségért.
A nyári szünetre pedig nagyon jó pihenést,
kikapcsolódást és feltöltődést kívánok!
Balázsné Pintér Rita

***
A felső tagozat hiányérzete
Kissé megviselten, de egészségben eljutottunk a
szépséges, várva – várt nyárhoz a járvány nálunk
másfajta veszteségeket okozott. „Sok fa gyümölcse
nem érhetett be.”
Gazdag német ill. német nemzetiségi
programok maradtak el a pandémia miatt, így
Siposné B. Ildikó és Harapu Kiss Tünde rengeteg
előkészítő szervező munkája – és ügyes tanulóinké
is – elveszett; a hagyományteremtő állandó
kiállítás a svábok betelepítéséről, a „Tracht Tag”
mondókás, táncos játék Simon Julcsi és Nagy Bogi
énekével, a nemzetiségi nap a szentbékállai
kirándulással. A gyerekek nem bizonyíthatták
tudásukat a német alapfokú nyelvvizsgán, sőt –
ahogy a magyar és matematika országos kompetencia mérés (amelyen az elmúlt évben elballagott
nyolcadik osztály megyeszékhelyi átlagoknál is
jobban teljesített) az országos idegen nyelvű mérés
is elmaradt. (A Herman Ottó természetismereti
verseny döntőjét is szeptemberre halasztották.)
Hiába nyertek németeseink – a Zánkai Német
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen – a Bethlen
Gábor Alapítványtól nyolszázezer Ft támogatást,
elveszett a német hagyományőrző tábor lehetősége,
és Városlődre sem mehettek tanulóink.
Siposné B. Ildikó a nyolcadik osztály osztályfőnökeként kiválóan vizsgázott ebben a nehéz
helyzetben. A szülők és tanulók együttműködésével a továbbtanulástól a ballagásig minden a
legjobban sikerült. Az utóbbinál mindnyájunk
szíve összeszorult, hogy nyolcadikosaink nem
élhették át a hagyományos „nagy” ballagást a
tanévzáró ünnepéllyel.
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Itt maradt emlékül a tablójuk, amelyre egy kedves
búcsúképet festett Hegyiné Havas Valéria, akinek
ezt szeretnénk itt is megköszönni.
Színházlátogatások is elmaradtak: az iskolai
könyvtár által szervezett Wass Albert emlékműsor,
a Lázár Ervin program keretében a nyolcadikosok
budapesti operaélménye, a felsős színházbérletesek
ötödik előadása, Móricz Zs.: Pillangó c. műve a
Veszprémi Petőfi Színházban. Ez utóbbit júliusi
időpontokban egyéni jelentkezéssel láthatják
színházasaink (az érintettszülőket értesítettük).
Nem tudtuk megtartani a Fenntarthatósági
téma hetet, a Föld napi faültetést, a felsősök tavaszi
túráját és tanulmányi kirándulásait (Cuha patak,
Sümeg, Kis-Balaton, Tata), az ökoiskolai „Zöld” –
programot. Elmaradtak a helyi, körzeti, megyei
sportversenyek (foci, asztalitenisz, futó, röplabda
és a csopaki BAFIT küzdelmei), a DÖK által
szervezett papírgyűjtés.
Hiába nyertük el a Veszprém Megyei RendőrFőkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályának „Egy nap a biztonságért – egy
nap az iskolában” programját amelyen tiz helyszínen
(kicsiknek, nagyoknak) interaktív foglalkozással
segítették volna testi - lelki egészségük védelmét.
Sajnos a kormány által támogatott „Hetedíziglen”
családtörténet kutatás lehetőségét sem tudtuk
kihasználni, így a „levéltári kirándulás” is elmaradt.
A Nemzeti Összetartozás Napján nem tudtunk
hagyományainkhoz méltóan megemlékezni Trianon 100. évfordulójáról és nem fogadhattuk egy
napra a csíkkarcfalvai iskolásokat és tanáraikat.
Egész nyáron iskolánk biztosítja a napközis
táborozást; a következő tanév pedig várjon minket
egészséggel, sok tudással, örömteli élményekkel,
megvalósuló tervekkel!
Csékei Marianna

***
Digitális oktatás tapasztalatai (német)
Nehéz kezdet, sok új, hasznos platform
megismerése, technika és internet problémás
működése – mind jellemezte a munkát. Sokat
fejlődtünk, tanulók és pedagógusok- nagyon rövid
idő alatt – egyaránt.
Wordwall, sutori, Quizlet, learningapps,
youtube, islcollective, teddylingua, ClassTools,
Deutsch lernen mit Dialogen, german-games, puzz-
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le készítő oldalakat használtunk a tananyagok
könnyebb
és
játékos
feldolgozásához,
gyakorlásához. A feladatok összefoglalásához és a
dolgozatíráshoz nagy segítség volt a Redmenta és
a sutori feladatkészítő. A ppt-k megnyitása, a
videók megtekintése ill. a hanganyagok
meghallgatása azonban problémát okozott az
otthoni informatikai, technikai ismeretek,
megfelelő eszközök hiánya miatt.(Több gyermek a
családban, nincs/ vagy nincs elég eszköz, egyszerre
nem lehet mindenkinek a kiadott munkákon
dolgozni.) Két családnak a facebookon kértünk és
kaptunk idegenektől segítséget ahhoz, hogy a
gyerekek
be
tudjanak
kapcsolódni
a
távoktatásba!!! Nagyon köszönjük!!! Alsó
tagozatban első, második és harmadik osztályban
tartottunk egy héten egyszer online órát az házi
feladatok meg-beszélése, rendszerezés végett és az
új ismeretek bevezetéséhez. Első és harmadik
osztályban messengeren, második osztályban
letsmeet.hu oldalon sikerült megvalósítani az
órákat. A felsős osztályokban google classroomon
keresztül tudtuk továbbítani a feladatokat. Itt
mindent tantárgyanként csoportosítva egyértelműen megtaláltak a gyerekek. Láthatta pedagógus
és tanuló is, ki mikor melyik feladatot adta le, ki
mivel van elmaradva, mit kell pótolnia. A tanulók
kijavítva, értékelve visszakaphatták feltöltött
megoldásaikat, sőt a feladatra kapott érdemjegyet
vagy értékelést is rögtön láthatták. A feladatok
küldésében kezdetben ragaszkodott mindenki az
előzőleg alkalmazott platformokhoz, így messengeren, krétában, email-en és classroomon keresztül
kaptuk a házikat (kérésünk ellenére). Ezt nagyon
nehéz volt követni, egy idő után az ember
elvesztette a fonalat (nem mindenki volt napra kész
a feladatleadást illetően, és napról-napra vissza
kellett keresni minden lehetséges kommunikációs
felületen az üzeneteket). A digitális oktatásra
történő átállás hirtelensége, gyorsasága miatt
sajnos nem tudtunk egységes platformot
kialakítani iskolai szinten, így a tanulóknak meg
kellett szokniuk, kinek milyen felületen kell
küldeni megoldásaikat. Egy egységes felületre
lenne szükség: a classroom szerintünk átlátható,
iskolai szinten is segítségünkre lehet a továbbiakban.
A házi feladatok küldésében vegyes volt a
tapasztalat, mindkét véglettel találkoztunk: voltak,
akik a szorgalmikat is hipergyorsan teljesítették, és
voltak, akiktől a kötelezőket is 1-2 hét késéssel
kaptuk meg.

A szülők segítsége rengeteget jelentett! Rövid
idő alatt hozzá kellett szokniuk az új oktatási
rendszerhez, el kellett nekik is sajátítaniuk a
technikai módszereket, ami leginkább az alsós
tanulók esetében jelentett kihívást, hiszen a
„kicsik” még nem tanultak informatikai ismereteket, nem tudnak még a számítógéppel bánni, ami
az információszerzést, és a technika segítségével
való tanulást illeti.
Konklúzió: tanuló, szülő, pedagógus jelesre
vizsgázott ebben a rendkívüli helyzetben.!!
Köszönet mindenkinek!!!
Harapu-Kiss Tünde
Siposné Bányai Ildikó
Tisztelt Intézményvezető Úr!
Örömmel értesítem, hogy a 2020. évben benyújtott
Ökoiskola Cím pályázatukat az Ökoiskola Értékelő
Bizottság támogatásra javasolta és ezzel intézménye

elnyerte az Ökoiskola címet.
A címet az alábbi feladatellátási helyeken használhatja:
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola (OM azonosító: 037074,
feladatellátási hely sorszáma: 001)
Az Ökoiskola cím (a továbbiakban: Cím) használatára 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus
31-ig jogosultak.
A cím viselésével Hazánk, Magyarország és a
Kárpát-medence természeti örökségének védelme,
a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes
megközelítése melletti elkötelezettségüket nyilvánítják ki. Az Ökoiskola cím elismerése annak a
pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak,
melynek eredményeképpen taulóik számára
természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális
kihívások iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak
tenni a felismert problémák megoldásáért. Az
iskolában megszerzett tudást és értékrendet a
tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is
közvetíthetik.
A 2020. évi Ökoiskola címkiosztó ünnepségről
később küldünk tájékoztatót.
(Részlet az Emberi Erőforrások Minisztériuma
tájékoztató leveléből – szerk.)
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Felvételi erdmények – 2020
Név

Iskola

Tanulmányi terület

Bácsi Laura

Széchenyi István Baptista Középiskola,
Tapolca

Gimnáziumi képzés

Bakonyi Alex

Táncsics Mihály Szakgimnázium és
Szakközépiskola, Veszprém

Asztalos

Barátossy Botond

Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred

Műszaki-informatikai
specializációs, nyelvi
előkészítős osztály

Bóday Petra Dorina

Jendrassik-Venesz Szakgimnázium, Veszprém

Turisztikai technikus

Czverencz Evelin Szilvia

Széchenyi István Baptista Középiskola,
Tapolca

Cukrász

Endresz Boglárka

Széchenyi István Baptista Középiskola,
Tapolca

Pincér

Gaál Botond

Herman Ottó körny,védelmi Szakgimnázium,
Szombathely

Edrész technikus

Gaál Zsuzsanna

Vajda János Gimnázium, Keszthely

Emelt szintű német nyelvi
osztály

Gerencsér Szabolcs

Asbóth Sándor Szakgimnázium,
Szakközépiskola, Keszthely

Rendészet és közszolgálat
ágazat

Gócza Márk

Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred

Angol nyelvi specializációs
osztály

Hegyi Rebeka

Széchenyi István Baptista Középiskola,
Tapolca

Gimnáziumi képzés

Kovács Zsombor Olivér Jendrassik-Venesz Szakgimnázium, Veszprém

Gépjármű mechatronikai
technikus

Nagy Máté János

Premontrei Szakgimnázium, Keszthely

Szoftverfejlesztő és tesztelő

Németh Norbert

Széchenyi István Baptista Középiskola,
Tapolca

Gimnáziumi képzés

Sibak Vivien Szamóca

Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred

Német-magyar két tanítási
nyelvű osztály

Simon Zsófia

Apor Vilmos Róm-i Kat. Gimnázium Győr

Gimnáziumi tagozat

Stumpf Enikő Laura

Széchenyi István Baptista Középiskola,
Tapolca

Gimnáziumi képzés

Szabó Csillag Ilka

Vetési Albert Gimnázium Veszprém

Gimnázium, biológia
tanulmányi terület

Szalay Salamon

Széchenyi István Baptista Középiskola,
Tapolca

Közszolgálati technikus

Vincze Hanna

Asbóth Sándor Szakgimnázium,
Szakközépiskola, Keszthely

Fodrász

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: Bognár-Egyed Katalin

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: Bognár-Egyed Katalin

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: T. Horváth Lajos
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Rendhagyó ballagás
Gaál Zsuzsanna, Sibak Vivien Szamóca,
Simon Zsófia (8. osztályosok búcsúja)
Tisztelt Tanáraink, Kedves Diáktársaink!
Mivel a vírus miatt nem hagyományosan
búcsúzunk iskolánktól ezért azt gondoljuk, életünk
egyik legnehezebb feladatának bizonyult a
ballagási beszéd megírása. Hiszen minden végzős
nevében kell búcsút vennünk iskolánktól,
tanárainktól és mindattól a rengeteg kis apróságtól, ami 8 éven át kitöltötte mindennapjainkat.
Évről évre egyre szorosabbá vált a kapocs, amely
összeköt minket szeretett iskolánkkal. Az itt töltött
idő alatt rengeteg jó barátra tehettünk szert,
megtapasztaltuk az igazi diákéletet, mivel az
intézményben számos program résztvevői, szervezői lehettünk például: BAFIT, osztálykirándulások, színházlátogatások, Határtalanul kirándulás,
nyári táborok, nyelvi táborok, iskolai vetélkedők,
sportnapok, versenyek és még nagyon sok más.
Tanárainkkal is kiismertük egymást, és partnerként, nem pedig rosszakaróként tekintettünk rájuk.
Nem túlzok azzal, ha azt mondom, az iskola a
második otthonunkká vált a 8 év alatt. Az életre
szóló élmények és emlékek is mindig a szívünkben
maradnak. Az eddigi tapasztalataink alapján azt
gondoljuk, ha bármilyen segítségre, támogatásra
lenne szükségünk, az iskola kapuja mindig nyitva
lesz előttünk.
Kedves Tanáraink!
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatásukat,
segítségüket, az iránymutatásaikat és azt a rengeteg
tudást, amelyre Önök nélkül sosem tehettünk volna
szert. Hálásak vagyunk azért, hogy mindig bizalommal fordulhattunk Önökhöz, bármilyen problémáról volt is szó. Köszönjük, hogy bíztak
bennünk és bátorítottak minket. Külön köszönjük
osztályfőnökünk Siposné Bányai Ildikó néni
segítségét, és azt hogy még akkor is elviselt minket,
amikor elkezdtünk kamaszodni. Persze a sok
csínytevésről nem is beszélve. Ildikó néni,
köszönjük, hogy mindig kiállt mellettünk, még ha
nem is érdemeltük meg igazán.
Kedves ballagó Osztálytársaink/Barátaink!
Most hozzátok szólunk: Kívánjuk, hogy teljesüljenek
álmaitok, sikerüljön véghez vinnetek kitűzött
céljaitokat. Reméljük, hogy a középiskolában is
ugyanúgy jól fogjátok érezni magatokat, mint velünk
ez alatt a 8 év alatt. Persze egy-két tanuló később
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csatlakozott, de végül mindenki tagja lett ennek a kis
közösségnek. Aki nem ismerné az osztályunkat, és
aki igen, most annak is bemutatjuk.
Bácsi Laura, aki minden helyzetben mosolygós
maradt.
Bakonyi Alex, aki minden szürke hétköznapunkba
vitt egy kis színt.
Barátossy Botond, aki az osztály kis zsenije volt.
Bóday Petra Dorina, akinek stílusát mindenki
irigyelte.
Czverencz Evelin Szilvia, aki mindenből viccet
csinált.
Endresz Boglárka, aki sok fiú szívét meghódította
Gaál Botond, aki a felszín alatt egy igazi
mókamester.
Gaál Zsuzsanna, akire a fiúk is komoly
vetélytársként tekintettek a sportban.
Gerencsér Szabolcs, aki nem hátrált meg semmitől.
Gócza Márk, akinek minden helyzetre volt egy jó
poénja.
Hegyi Rebeka, aki megtalálta a közös hangot
Evelinnel.
Kovács Zsombor Olivér, aki miatt a szekrényünkön
átsüt a nap.
Nagy Máté János, akinek a legjobb sztorijai
voltak.
Németh Norbert, aki mindenkivel szót értett.
Sibak Vivien Szamóca, aki sosem rettent meg
Tamás bácsitól.
Simon Zsófia, akit a tanárok előszeretettel
feleltettek.
Stumpf Enikő Laura, aki nem félt szembeszállni a
fiúkkal.
Szabó Csillag Ilka, akit nem ismertünk, de
szerettünk volna megismerni.
Szalay Salamon, aki nem félt egy összeszokott
társaságba jönni.
Vincze Hanna, aki a puskagyártás nagymestere.
A beszédünket egy idézettel zárnánk ami mindenkinek
szól.
„Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, rohannak az évek
Búcsút mondunk, múló diákévek.”
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Siposné Bányai Ildikó osztályfőnök
búcsú beszéde
Kedves ballagó Nyolcadikosok!

Eljött ez a nap is! Ma – egy kicsit eltérve a
hagyományoktól -, elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tanáraitoktól és a diáktársaktól is.
Szeptemberben már egy másik iskola csengője
szólít tanulásra benneteket. Barátok, osztálytársak más-más városban kezdik ősszel –
immár – középiskolásként az új tanévet.
Elválunk, elváltok egymástól.
Vajon túléli-e barátságunk a távolságot?
Lesznek-e új barátaim? Befogadnak-e a társaim?
Jól érzem majd magam az új osztályomban?
Megállom-e majd a helyem ott is?
Ezek a kérdések bizonyára mindenkiben
megfogalmazódtak már. Az új út bizonytalan, a
vége nehezen belátható, ebben áll a legnagyobb
nehézsége. Jól bevált receptet nem adhatok.
Egy jó tanáccsal szeretnék búcsúzni tőletek,
amelyet egy édesanya adott gyermekének. Ha
elbizonytalanodtok magatokban, jusson mindig
eszetekbe a mondanivalója és bátran lépjetek
tovább!
„Vigyázz magadra, fiam! Tudd, hogy mindenki
csak abból adhat, ami neki is van. Boldogságot
boldog embertől kaphatsz, boldogtalantól soha.
Segíteni az erős képes, a gyenge nem. Tudást az
adhat át neked, aki maga is megtanulta és nem
csupán hiszi, hogy tudja, hanem be is
bizonyította. Célokról az beszélhet, akinek voltak
és el is érte azokat, az oda vezető útról pedig az
mesélhet neked, aki végig ment rajta. Sikerről ne
fogadj el tanácsot attól, aki sikertelen, belsőről és
tartalomról pedig nem hallgathatod olyan ember
útmutatásait, akinek mindössze külsőségei
vannak. Tartásra nem taníthat megalkuvó,
becsületre pedig nem nevelhet tolvaj. Szorgalmat
nem követelhet rajtad rest, helytállást tunya,
bátorságot pedig gyáva.
Mert mindenki csak abból adhat, amije van.
Emlékezz a szavaimra: üres kútból nem lehet
vizet húzni.”
Remélem, megértettétek: Nagyon fontosak az
emberi kapcsolatok, de az sem mindegy, hogy
kivel veszitek magatokat körül. Hinnetek kell,
hogy minden ember értékes, mindenkiben más
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érték rejlik. A világ veletek is ékes, csak meg kell
találnotok azt a helyet, ahol otthon lehettek, azt a
munkát, ami leginkább megfelel tehetségeteknek. Bontsátok ki hát szárnyaitokat! Próbáljátok
most ki őket! Röpítsenek magasra titeket! De
ezek a szárnyak időnként vezessenek haza
benneteket a szülőfalutokba, ebbe az iskolába!
Váljatok tudósokká, jó szakemberekké, legyetek
sikeres sportolók, dolgozzatok becsületesen, és
soha ne feledkezzetek meg arról, honnan
indultatok, hol vannak a gyökereitek!
Kívánok ehhez az új úthoz sok sikert és hitet!
Jó utat ballagó!

Horváth Lajos igazgató búcsú beszéde
Kedves nyolcadikos ballagó diákok!
Tisztelt Szülők és Kollégáim!
Eljött hát a nagy nap, nem mindennapi
körülmények között és kicsit felemás módon, de
mégis csak lezár egy olyan életszakaszt és igenis
emlékezetesen zárja le azt az életszakaszt, amely
– kapcsolódva Ildikó néni gondolataihoz –
gyökereiteket jelenti. Gyökereiteket jelenti a
családi fészek, gyökereiteket jelenti a rokonság,
az iskola, az óvoda és számos olyan közösség,
amelynek tagjai voltatok a nyolc év során, még a
röplabda is… Ezek a gyökerek és megszerzett
tudás fognak titeket táplálni a középiskolai évek
alatt, sőt a későbbiek során is eredményesen. A
családnak szerető ölelése és az iskola tudás
alapokat adó intézménye – én úgy gondolom –
titeket magabiztossá kell, hogy tegyen! Itt még
azok a tanulók is, akik nem hozták le a
csillagokat is az égről (de van egy-kettő ilyen
ragyogó képességű, jól tanuló diákunk, de akik
nem ilyenek) azok is tanultak itt sok mindent:
tisztességet, helytállást sok vonatkozásban.
És ha végig nézek ezen a népes kis osztályunkon, akkor én azt érzem, hogy kicsit sajog a
szívem, mert nem leszünk azzal erősebbek, hogy
ti elmentek, hanem igenis úgy gondolom, hogy
sokkal gyengébbek leszünk. Mindegyikőtöknek
vannak olyan tulajdonságai, amelyet én is
megismerhettem és amelyre bátran építhettek.
Laurának az a készsége, hogy a kötelességét
mindig teljesíti (erre egy életet lehet fölépíteni).
Alexnek az ügyessége: meg is ígérte nekem,
amikor átadta az általa elkészített Bozzay jel-
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vényt, fából –hiszen Ő asztalos lesz -, hogy Ő
fölkeres engem, amikor a szakmáját kitanulta, én
meg megígérem Neked, hogy fölkérlek olyan
munka elvégzésére, amelyre én is büszke leszek,
nem csak Te. A Barátossynak a zsenialitása… és
sorolhatnám az összes tanulót, akiknek van nem
is akármilyen erénye. Két-három erénye mindannyiótokban van, amelyre bátran építkezhettek.
Arra kell építkezni és nem pedig azokra a
trendekre, amelyeket csábító módon a
középiskolában divatos haverok fognak nektek
diktálni! Tudnod kell – próbáld meg megismerni magad –, hogy te miben vagy jó! Itt már
egy-két vonatkozásban kipróbálhattad magad és
nagyon szép eredményeket értetek el.
Nemcsak a tanulás tartozik az iskolai élethez,
hanem a sport, a művészeti nevelésnek a területei –
micsoda alkotások születtek… sokatoknak a keze
nyoma emelte az iskolának a fényét. Sok
gyereknek a vicces hozzáállása az hozzátartozik a
Bozzaynak a kötetlenebb, szabadabb légköréhez.
Még akkor is, ha úgy gondoljátok, hogy a tanárok
néha kicsit morcosabbak, keményebbek voltak,
tudjátok ez a tanárok és diákok közti kötélhúzás
része. Arról szól ez a kötélhúzás, hogy a nyolc év
során közös erőfeszítéssel kötelességet keresünk és
a kötelességet valamilyen módon teljesítenünk
kell! Szerintem az alapok szilárdak, a
középiskolába fölemelt fejjel lépjetek be, mert
igen is megvan az a tudás, amelyek ott a
tanulmányok sikeres elvégzéséhez elegendő lesz.
Köszönjétek meg a szüleiteknek a sok vonatkozásban erőn felüli helytállását – és itt nem a
digitális korszakra gondolok, hanem – hogy egészen kicsi korotoktól a figyelő, szerető tekintetüktől kisérve tudtátok ezeket az eredményeket
elérni. Örülök neki, hogy ezt megérhettem: egy
ilyen igazán szép, fiatal ifjúvá serdült osztály lépi
át a Bozzaynak a kapuját. Remélem, hogy a
nagybetűs életben is legalább lesz annyi élményetek, mint itt, ha nem több, mert szerintem most
jön a java. Most jönnek a legszebb évek!
Ahogy a tablótokra írtátok, van cipőtök és van
út, hát akkor induljatok! De tudjatok cipőt cserélni,
én ezt kívánom nektek: ha nagyon sziklás és
meredek úton vezet az ösvény, akkor túrabakancsot
vegyetek, ha simább a terep, akkor jó lesz valami
menőbb sportcipő is.
Ehhez kívánok sikert nektek és az egész
családotoknak is. Isten veletek!

19

Bozzay – díj 2020
Gaál Zsuzsanna
Kitűnő tanulmányi eredményű, kifogástalan
magatartású, céltudatos, példás szorgalmú tanuló.
Jó közösségi ember, osztálytársai kedvelik, eredményeit elismerik. A tanévben 4 tantárgyból kapott kitűnő érdemjegyet. A Bendegúz, Herman
Ottó és Zrínyi versenyeken is bizonyította tudását.
Különféle sportágakban (atlétika, mezei futás)
elért eredményeivel is dicsőséget szerzett magának és öregbítette iskolánk hírnevét. Az iskolai
versmondó verseny első helyezettje, az iskolai
ünnepségek, kulturális rendezvények rendszeres
résztvevője. A szabadidő hasznos eltöltésére való
törekvés jellemzi: néptáncolt, lovagol, díjugrató
versenyeken vesz részt, kajakozik. Tehetségével
és tudásával igyekezett örömet szerezni a
közösségi rendezvényeken mindnyájunknak. Az
osztályközösségnek és a diákönkormányzatnak is
aktív tagja, önként vállalt feladatait megbízhatóan, magas szinten teljesíti. Kitűnő tanulmányi
eredményéért, szorgalmáért, kitartása és sokoldalúsága alapján ajánljuk jó szívvel példaképül a
„bozzays” diákoknak.
Simon Zsófia
Példás szorgalmával első osztályos kora óta folyamatosan kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta az
elmúlt tanéveket. Óvodás kora óta néptáncolt, első
osztályos korától énekelni tanul. Sokoldalú érdeklődését és igyekezetét bizonyítja, hogy többféle
kulturális és tanulmányi versenyen is sikeresen
részt vett: az országos Bendegúz versenyen több
alkalommal arany fokozatot ért el. A Hebe német
nyelvi versenyen nyolc éven keresztül országos
szinten mérte össze tudását, bejutott a legjobb 15
tanuló közé. Rendszeres résztvevője volt az Arany
János magyarverseny országos döntőjének,
minden évben kiemelkedően szerepelt a versmondó versenyeken is. Benevezett a Himnusz éneklő
versenybe is, ahol 2. helyezést ért el. Sporteredményei kiválóak, vívásban országos szinten
többször is végzett a dobogó előkelő fokán: diákolimpia 1. ill.3. hely, országos bajnokság csapat és
egyéni verseny 1. helyezés, nemzetközi versenysorozat 3. helyezés. Kétszer is elnyerte az EMMI
által meghirdetett „Magyarország jó sportolója, jó
tanúlója” címet. Követendő példakép lehet iskolatársai számára. Megérdemelten nyerte el a Bozzaydíjat.
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Csillagösvényen!

Június végén hirdette ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az idei évben kiírt Határtalanul
program nyertes pályázatait.
Nagy örömünkre a következő év hetedikesei is
a sikeres pályázók közt tudhatják magukat a
2.256.925.- Ft megítélt támogatással.
2021. májusában az említett lehetőségnek
köszönhetően bejárjuk Székelyföldet, öt élménydús napot töltünk majd a történelmi Magyarország
egyik kiemelkedő kulturális, történelmi és földrajzi
adottságával rendelkező tájegységén. Ezzel is
közelebb hozva a diákokat az igazságtalanul elcsatolt nemzetrészen élőkkel, felfedezve a Kárpátok
keleti bérceinek varázslatos világát, székely honfitársaink apáról fiúra szálló hagyományait, leleményességüket, élethez való sajátos viszonyukat,
mely a modern világtól oly távol áll (szerencsére).
Néhány példa a látnivalók bőséges tárházából.
Nagyvárad, Székelyudvarhely, Szováta,
Madarasi Hargita, Korond, Farkaslaka, Segesvár,
Királyhágó.
Jó lesz haza menni!!
Bede Tamás
osztályfőnök

***
FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia

Bazi Nagy Zánkai Lagzi volt a Faluházban 2020.
március 7-én, jó hangulattal, zsúfolásig megtelt
teremmel. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez volt
az utolsó rendezvény 2020 tavaszán a Faluházban.
Szomorú és rideg csend ölelte át a falakat egész
tavasszal, hiszen a vírus miatt a Faluház is zárva
tartott.
Sok fejtörést okozott, hogy hogyan tudnánk mégis
egy kis kultúrát eljuttatni az otthonokba, hogyan
tudnánk segíteni az idősebb embereken, akiket a
Tv, rádió, arra kért, hogy „Maradjanak Otthon”!
Ezért a Faluház dolgozói a következő felhívást
tették közzé:

30. évfolyam 2-3. szám

„Kedves Zánkai Nyugdíjasok!
Szeretnénk megóvni Benneteket! Mivel az
önkormányzatnak véges a kapacitása, ezért egy
kisebb csoportot toboroztunk, és SEGÍTÜNK
azoknak, akinek Zánkán nincs hozzátartozója.
Hetente 1 alkalommal, nagyon szívesen bevásárolunk, feladjuk a postai csekkeket, kiváltjuk a
gyógyszereket. Csak arra kérünk Titeket, hogy
Maradjatok Otthon! Vigyázzatok Magatokra, és
hívjatok, keressetek, ha szükségetek van valamire,
és jelezzétek azoknak is, akinek nincs internet
elérhetősége. Természetesen az önkormányzati
segítség ettől függetlenül működik tovább. Ha
valaki szeretne még segíteni, az idősek
ellátásában, azt is szívesen fogadjuk! Szóval
Vigyázzatok Magatokra és keddre kérjük a
listákat! „
A felhívás sok nyugdíjasnak óriási segítség volt, mi
pedig örömmel segítettünk.
Közben elkezdődtek az online programok. Volt
puzzle játék, online kiállítások, fotógalériákat és
videógalériákat osztottunk meg.
Aztán elérkezett a Majális, amely alkalomból
„Rendhagyó Online Majálist” szerveztünk. Így
szólt a felhívás:
„Töltsük a 2020-as Majálist egy kicsit másképp,
egy kicsit máshol, de mégis EGYÜTT!”
Volt VIRTUÁLIS FŐZŐVERSENY, PUZZLE
VERSENY, ON-LINE MÁJUSFA ÁLLÍTÁS. A
program nagy népszerűségnek örvendett, sok
résztvevővel.
Az online főzőversenyen a legtöbb szavazatot
Nagy Pálné Margit kapta, a „Húsgombóc
sajtszósszal megbolondítva, vagy Fasírt golyók
másképpen” ételének fotójával.
A puzzle versenyben 3 képet kellett kirakni.
Zánka Önkormányzat épületének puzzle képével I.
helyezett: Róka Ádám,
A Hegyestű puzzle képével I. helyezett: Kissné
Takács Barbara,
A Zánka Tájház puzzle képével: I. helyezett:
Kissné Takács Barbara,
Összesített kategória győztese: Kissné Takács
Barbara lett.
Gratulálunk minden résztvevőnek, köszönjük,
hogy velünk játszottak!

30. évfolyam 2-3. szám
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A nap végén ONLINE MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
volt, mely alkalomból összeállítottunk egy kis
filmet az elmúlt évek májusfa állításaiból 20122020 közötti időszakból.
Köszönjük, hogy velünk töltötték a 2020-as
Majálist egy kicsit másképp, egy kicsit máshol,
de mégis EGYÜTT!
Közben újabb felhívást tettünk közzé a
Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesülettel
karöltve. Adományszámlát nyitottunk, ahová
bárki adakozhatott. Az adomány számla célja, hogy
legyen egy alap, amiből adott esetben a
koronavírus miatt bajba jutott embereken tudunk
segíteni. A számlára többen adakoztak, részben a
Faluház klubjai, önkormányzati képviselők,
bizottsági tagok, magán emberek.
Egy önzetlen felajánlónak köszönhetően a
Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesülettel
egynyári virággal leptünk meg sok nyugdíjast,
jó egészséget kívánva.
Köszönjük a felajánlásokat, az önzetlenséget!
Csatlakoztunk a Közösségek Hete országos
rendezvényhez, „ONLINE KULTÚRA ZÁNKÁN! EGY KICSIT MÁSKÉPP, EGY KICSIT
MÁSHOL, DE MÉGIS EGYÜTT!” programmal, melynek keretében a következő játékokban
lehetett részt venni:
Karantén Konyha, avagy „az élet mégsem ijesztő,
ha nincs a boltban élesztő”
Karantén Otthon, avagy „megcsinálom, ha majd
lesz időm”
PUZZLE Játék 3 nap...3 játék...3 kép Zánkáról
Valamint közzé tettük az „Ízőrzők” összeállítását
Zánkáról.
A Közösségek Hete program szintén népszerű volt,
a Karantén Konyha avagy „az élet mégsem
ijesztő, ha nincs a boltban élesztő”
1. helyezettje Nagy Pálné Margit,
a Karantén Otthon, avagy „megcsinálom, ha
majd lesz időm”
1. helyezettje Tóth Lászlóné Jakab Ibolya
és Szabó Hortenzia,
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Gratulálunk a győzteseknek! Mindenkinek
köszönjük a részvételt!
Hamarosan elérkezett Ivó napja, vagyis a Zánkai
Férfinap időpontja. Sajnos idén Online
Férfinapot tarthattunk, így köszöntöttük a
férfiakat. Előkerestük az eddigi évek műsorait, és
szavazásra bocsátottuk a videókat.
Végül az abszolút befutó ABBA show vitte el a
pálmát, melyet közzé tettünk a Faluház Facebook
oldalán. Köszönet érte a Zánka TV-nek!
Június 4-én „A Nemzeti Összetartozás Napja”
alkalmából tartottunk online emlékezést.
„Mert a haza lelked része, határait beléd véste ezer
éve a hit.”
Ma álljunk meg egy percre és Emlékezzünk! – szólt
a felhívás a Faluház oldalán.
Az online programok mellett a Faluházban lázas
takarítás, és pakolás folyt, kialakítottunk egy új
klubszobát, próbáltunk mindent széppé és jobbá
varázsolni. Közben megnyithattak a szabadtéri
múzeumok, ezért a Tájházban szabadtéri látogatást
szerveztünk az érdeklődőknek.
Klubjaink sem tétlenkedtek a karantén alatt, a
különböző csoportok telefonon, Facebook
oldalaikon tartották egymásban a lelket, hiszen
sokuknak akár még egy-egy szó is reményt és
megnyugvást hozott.
Polgármester Úr kérésére a Nőklub tagjai
szájmaszkokat varrtak.
Óriási csapatmunka kezdődött, az anyagot az
önkormányzat biztosította, Sólyom Gyula
falugondnok segítségével pedig eljutott a Nőklub
vezetőjéhez Marosszékyné Marikához, aki
kiszabta, majd Hauck Andrea kiszállította a
varrónőknek, az elkészült maszkokat pedig az
Önkormányzatra. Balatonfüredről is kapott a
Faluház 300 db maszkot, melyet a zánkai
üzleteknek ajánlottunk fel, valamint további 300
kiszabott maszkot, amelyeket szintén átadtunk a
Nőklubnak megvarrásra. Összesen 550 darabot
varrtak az asszonyok. A varrás fő szervezője
Marosszékyné Marika, a szakmai irányítója
Takácsné Anna volt.

a PUZZLE Játék, 3 nap...3 játék...3 kép Zánkáról

Kezdetben a Nőklub tagjai varrtak, de később
kibővült a kör, tehát nagy volt az összefogás és a
készség.

Abszolút győztese minden kategóriában Kissné
Takács Barbara lett.

A névsor: Bábelné Madlen, Bácsiné Jutka,
Csehné Marika, Horváth Zsófi, Marosszékyné
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Marika, Nagyné Margit, Némethné Irmus,
Sáriné Zsuzsa, Szabóné Erika, Takácsné Anna.
Köszönjük az önzetlen munkájukat!
Végre elérkezett a nagy hír: Indulhatnak az 500
fő alatti rendezvények!
Sajnos az idei Borhét elmarad, hiszen a nagy
rendezvényekre csak augusztus 15. után lesz
lehetőség, de július 4-én indulnak a kisebb nyári
programok a Strandi Animációs Téren!
Mindenkinek köszönjük a karantén alatti összefogást, az egymás támogatását, és tiszteletét!
Szép nyarat kívánunk, egészségben, boldogságban, szeretetben!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Bácsiné Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház

***

Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Sajnos a Klub életünkről nem tudok megosztani
semmit, a Hírmondó olvasóival.
Talán annyit, hogy az újonnan megválasztott
vezetőséggel, a tagsággal, interneten, és telefonon
tartjuk a kapcsolatot, egy kicsit is segítve lelkileg
egymást, ebben a rendkívüli állapotban. Igen, a
nyugdíjas,
idős
embereknek,
akik
a
legveszélyeztetettebb helyzetben vannak, mindez
sokat segít. Zánkán, hamar nyújtották, az emberi
segítő kezeket, az idősek felé, hogy „Maradjanak
Otthon”, ezt komolyan kell venni, ha lehet vírusos
megbetegedés ne történjen. Mindannyiunk
nevében, hálásan köszönöm ezt a nagy összefogást,
segítséget, amit értünk tettek, tettetek! Név szerint
nem sorolom, nem szeretnék kihagyni senkit, de
azért, hogy mi mindenben segítettek, azt szeretném
megosztani mindenkivel.
Segítőink, akikről én tudok:
- Önkéntesek: bevásároltak, gyógyszert kiváltották, benzint hoztak fűnyíráshoz.
- Ingyen ebéd, rászorulóknak és veszélyeztetetteknek, kiszállítva, 50 fő részére.
- Mosolyt az arcokra, egy cserép virággal!
- Egy névtelen anyagi támogatásából, Zánka Kulturális és Közösségi Egyesület szervezéséből.

30. évfolyam 2-3. szám

- Faluház szervezésében Online Majális főzőverseny. /Nagy élmény volt!/
- Közösségek Hete Online Kultúra Zánkán: Egy
kicsit Másképp, egy kicsit Máshol, de mégis
Együtt! /Sikerült elterelni figyelmünket, a
borzalmas vírusról, egy kis időre./
- Maszkokat varrtunk, többen önkéntesen, saját
anyagból, amíg tartott! /Jómagam az utcánkban
lakók, postaládájába dobtam be./
- Nőklubi varrni tudó tagok, maszkokat varrtak az
Önkormányzatnak.
- Élelmiszerbolt ingyenes házhoz szállítást
vállalt.
Mindezért az áldozatos munkáért, önzetlen
támogatásért, összefogásért, kívánok mindnyájatoknak, jó egészséget, örömökben gazdag, sok
sikert az életben! Köszönjük szépen a segítő
kezeket! Természetesen mindazoknak is, tiszta
szívemből kívánom, akik kimaradtak a felsorolásból!
Fogadjátok szeretettel ezt a verset:
Aranyosi Ervin: Önzetlen szeretet
Tudod –e mit jelent, önzetlen szeretni?
Mindenkinek adni, sohasem elvenni!
Szeretetet szórni az egész világra,
A szíved mélyéről, viszonzást nem várva!
Ápolni a lelkét, a rászorulónak,
Biztatni, hogy szép lesz, ha eljön a holnap.
Szeretet vízével öntözni a lelket,
Érezze az ízét meg, akit szeretnek.
Ahogy átmelegszik a szívedtől a szíve,
Ő is tovább adja, tovább közvetítve.
S ne hidd azt, hogy elfogy, forrása végtelen,
ha kell, végig kísér, az egész életen.
Ez nagyon ide illik, már nem találok szavakat
ezután, a vers után. Hogy mikor fogunk találkozni,
és újra klubéletet élni? Tervezet szerint szeptemberben, Lecsóparti és Virág cserebere Klubnapot tartunk. Bízzunk benne, hogy meg is tarthatjuk, és nem kell félni, aggódni egymásért a vírus
miatt.
Mindenkinek jó egészséget, szép és sikeres
nyarat kívánok!
Nagy Pálné Margit
klubvezető

30. évfolyam 2-3. szám
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Unokás karantén
Nem a keleti széllel, hanem a vészhelyzettel
érkezett hozzánk március közepén Zsófika.
Fittyet hányva a koronavírusnak széles mosollyal
állt az ajtóban nagykabátban és prémes sapkában.
Az Ő szótárában ilyen fogalmak, hogy pandémia és
vírusfertőzés nem szerepeltek, s a másfél méter
távolságot is a felnőttek különös hóbortjának
tekintette. Ez is csak egy játék volt, ahol a
játékszabályokat be kell tartani, s neki sosem volt
ellenére egy kis csetepaté. Hogy milyen is egy négy
éves kislánnyal a karantén? Egyáltalán nem
lehangoló. A fenyegető külvilágot kizárva egy
mesevilágba csöppen az ember. Ebben a világban
manók és koboldok élnek és minden csupa
nyüzsgés és ragyogás. Kis állatkák: Kutyuka,
Panduci és Böszme Pók világa ez, ahol mindig
történik valami érdekfeszítő. Valakinek mindig
születésnapja van és tortát kell sütni és persze
táncolni kell és énekelni. A délutáni séták a mezőre
és az erdőbe nem teltek eseménytelenül,
cserebogarat kellett gyűjteni, pillangókat meglesni,
madarakat fürkészni és persze manóvárat építeni.
20 éve nem forgattuk ennyit az állat és
növényhatározót! Az ember óhatatlanul is a
gyermek szemével kezdi látni a természetet és rá
kell döbbenie: a csoda ott van a szeme előtt a
fákban, virágokban, bogarakban és a kicsi lányban,
aki most fedezi fel a világot. Egy szóval a
koronavirus nemcsak félelmet hozott, hanem
visszalopta életünkbe az önfeledséget és a
gyermeki rácsodálkozást a világra.
Szajkiné Csizmazia Klára

***
Megkezdődött a könyvtár felújítása
Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete februári ülésén döntött a könyvtár
épületének felújításáról. A beszerzési eljárásban a
Vektorbau Invest Kft. árajánlatát fogadta el a
Képviselő-testület. Mivel a koronavírus járvány
miatt a könyvtár zárva tartott, a felújítási
munkálatok május elején megkezdődhettek. Az
épület homlokzata nem változik. A régi, rosszul
záródó nyílászárókat újakra cserélték. A lépcső és
a tornác új burkolatot kapott. A tornác két végén
található tárolóhelyiségek megújultak, így
használhatóvá válnak. A könyvtár alapterülete

változatlan maradt. A plafont borító parkettát
eltávolították, új álmennyezet készült. Teljes
aljzatbontásra volt szükség, amire a kiegyenlítés
után új kerámiaburkolatot fektettek le. A falakat
gipszkartonnal borították, majd lefestették. A régi
vizesblokk helyén egy komfortosabb, tágasabb
hely került kialakításra új bejárattal. Mellette lévő,
a könyvtár részből nyíló iroda is megújult. Új
lámpatesteket szereltek fel, a fűtés korszerűsítették.
A munkálatok még folynak, de már a végéhez
közelednek.
A tavalyi évben – az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár által – sikerült új polcokat vásárolni, így
azok is a helyükre kerülhetnek.
Remélhetőleg nyár végén birtokba is vehetik
az olvasók a szép, kívül-belül felújított
könyvtárat. Már nagyon várjuk!
Filepné Kovács Julianna
könyvtáros

***

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: György Péter

Keletnémet menekültek
Zánkán
A berlini fal felépítését (1961) követően egyre
több keletnémet állampolgár próbált meg más
szocialista országokon, így Magyarországon
keresztül eljutni az NSZK-ba. Az NDK vezetése és
a keletnémet Állambiztonsági Minisztérium (a
hírhedt Stasi) ezért potenciális disszidensként
tekintett azon állampolgáraira, akik a szabadságukat egy nyugati országgal határos szocialista
országban töltötték. A szervezetten, majd később
egyre nagyobb arányban önálló turistaként utazó
keletnémeteket a Stasi folyamatos megfigyelés
alatt próbálta tartani, ezt nálunk a "testvérszervek
támogatásával és tudtával" ide kihelyezett operatív
csoportjai révén valósította meg.
A keletnémet és a magyar állambiztonság
kooperációját az 1960-as években az aktív barátság
jellemezte. Szoros volt az együttműködés a nyugati
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cégek hazánkba utazó képviselőinek megfigyelésében, elsősorban a gazdaság területén, majd az
1970-es években a turizmus került a megfigyelés
központjába.
Az NDK nevű börtönbe bezárt keletnémet
állampolgárok és nyugatnémet rokonaik megfigyelése a magyar belügyi szervek (III/II.
alosztály) segítségével ártatlan emberek életének
tönkretételét, családok tragédiáit eredményezte.
Különösen kiemelt megfigyelési terepe volt az
operatív csoportoknak a Balaton partja, hiszen
köztudott, hogy az ide érkező nyugatnémet turisták
itt tudtak elképzeléseik szerint zavartalanul
találkozni keleten maradt rokonaikkal egy közös
nyaralás keretében. És innen lehetett megszervezni
– szerencsés körülmények között – a keletnémet
rokonok nyugatra szöktetését is.
Az operatív csoportok (köztük a balatonfüredi
operatív csoport is) telepített tisztjei, ügynökei és a
szezonálisan alkalmazott besúgók segítségével
tüzetes megfigyelés alatt tartottak minden olyan
helyszínt (például a balatonfüredi, balatonakali,
révfülöpi kempingek, strandok, szórakozóhelyek
stb.), ahol keletnémet állampolgárok nyugati
állampolgárokkal találkozhattak, és minden olyan
célszemélyt, akire felhívták a figyelmüket, vagy
akit valamiért gyanúsnak találtak. A balatonfüredi
csoport technikai eszközeit a megfigyelésekre a
hetvenes évek közepén egy filmfelvevő, egy
teleobjektívvel felszerelt fényképezőgép, egy
cigarettatárcába rejtett mini fényképezőgép, egy
fénymérő és három diktafon képezte. A
segítségükkel készített felvételeket a budapesti
központ dolgozta fel. A besúgók között keletnémet
szervezett turistacsoportokat kísérő idegenvezetők
is voltak. Az 1970-es években a siófoki és
balatonfüredi operatív csoportok mellett nyolc
"nem hivatalos" munkatárs (besúgó) tevékenykedett, bevetési idejük 15 és 30 nap közé tehető.
Magyarország idegenforgalmi fejlesztési
tervei (a kemény valutával fizető nyugati vendégek
becsalogatása) azonban idővel a kezdeti jó
kapcsolatok meggyengüléséhez vezetett, mert a
növekedő idegenforgalom mellett a magyar
belügyeseket
már
kevésbé
érdekelte
a
keletnémetek "disszidálási" terveinek kiderítése.
Ezért a Stasi megnövelte balatoni operatív csoportjainak létszámát és bővítette feladatkörüket is.
Az 1980-as évek már az igazi tömegturizmus
évtizede volt, az ország turisztikai célországgá vált.
A nyugat- és keletnémet turisták magyarországi
érintkezését a Stasi már nem tudta meg-
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akadályozni, s az is elkeserítette őket, hogy a
magyarok szinte ellenük léptek fel néhány
turisztikai szervezési területen. A keletnémetek
turisták elégedetlensége is fokozottan nőtt, már
nem akartak hazájukba visszautazni, "elfoglalták"
az NSzK budapesti nagykövetségét. A fővárosban
és környékén úgynevezett menekülttáborokban
gyülekeztek. A zánkai volt úttörőtábor is menekülttáborrá vált a nyugatra utazni szándékozók
számára. A soproni Páneurópai Piknik (az
ideiglenes határnyitás) idején Ausztriába áttörő
több száz NDK-állampolgár távozása váratlanul
érte a keletnémet állambiztonságiak magyarországi
operatív csoportját. Még nagyobb lett a pánik,
amikor szeptember 10-én este Horn Gyula
külügyminiszter bejelentette a hivatalos határnyitást, vagyis az NDK-val 1969-ben megkötött
vízummentes utazásokra vonatkozó egyezmény 6.
és 8. paragrafusának felmondását (amelyek szerint
Magyarország nem enged NDK-állampolgárokat
harmadik országba távozni).
Zánkán az úttörőcsoportok hazamenetele után
a gyakorlatilag kiürült táborból szeptember első
napjaiban menekülttábor lett, ahonnan az első
keletnémet csoportok már Horn Gyula bejelentése
után azonnal elindultak az osztrák határ felé. Aki
nem kocsival jött a táborba, azokat 11-én osztrák
autóbuszok szállították el Zánkáról. A hivatalos
határnyitás óta 10 nap alatt 17500 Magyarországon
tartózkodó keletnémet állampolgár hagyta el az
országot.
A Stasi kudarcának egyik oka, hogy minden
bizonnyal nem rendelkezett beépített ügynökkel
sem a nyugatnémet, sem pedig a magyar Külügyminisztériumban, de még a nyugatnémetek
budapesti nagykövetségén sem. A zugligeti és a
csillebérci táborokon belül sem tudtak meg semmi
lényegeset. Az NDK-állampolgárokat befogadó
leányfalui és zánkai menekülttáborokról sem
tudtak érdemi információkat szerezni. Habár a
zánkai táborban az operatív csoportnak volt egy
házaspár besúgója, de gyakorlatilag semmitmondó
jelentést tudtak leadni szeptember 12-én. Egy
keletnémet ügynök jelentése 1989 szeptember
közepén arról számolt be, hogy augusztus 28.szeptember 7. között Zánkán nyaralt – mégpedig a
tábor közvetlen közelében – azonban nem tudott
bejutni a keletnémet menekültek közé, így csak a
szállásadója, illetve a környéken lakók és nyaralók
véleményét tudta jelentésében összefoglalni.
Dugába dőlt az a terv, hogy az otthon lévő rokonok
és ismerősök " célzott befolyásolásával" (megfé-

30. évfolyam 2-3. szám

ZÁNKAI Hírmondó

lemlítésével és zsarolásával) próbálták volna meg
jobb belátásra bírni a táborokba gyülekezőket. A
magyar határnyitással megkezdte agóniáját a
keletnémet börtönállam, és nem kerülhette el az
összeomlást.
Ez az írás a korabeli sajtóhíreken kívül Slachta
Krisztina Megfigyelt szabadság című könyve
alapján készült.
Poór Ferenc

***
Az egykori zánkai kocsmák
A kocsma mindig is fontos, sőt meghatározó
intézmény volt a faluközösség életében. Itt
csapódtak le a falusi mindennapok eseményeinek
következményei: örömek nyilvános kitárása, a
bánat felejtése, a társasélet kellemes vagy
bosszantó mozzanatai.
A kocsma különleges rendeltetésű közösségi
tér, ahova az emberek nem (csak) lerészegedni
jártak, hanem levezetni a napi feszültséget,
találkozni, társalogni egymással, megbeszélni
fontos dolgokat. A kocsma a közösségi élmények
megélésének
helyszíne,
emberi
sorsok,
kisközösségek életének alakítója, maradandó
élményt jelentő vigasságok, súlyos tragédiák
színtere.
A török idők utáni első újratelepítő
szerződés, az ún. "megszállási szerződés" az első
helyen említi a letelepedő úrbéresek jogait:
tarthassanak folyó kortsmát ingyen... mészárszéket
is, tehát ez a hagyományosan egybeforrott két
intézmény már 1736-ban újjászületett az
újratelepítők által "megszállt" Zánkán. Közbirtokossági, tehát közösségi funduson létesült a
település két kocsmája: az egyik a mai Fő utca 30.
sz. telken, a másik a vérkúti kocsmatelken
működött a fürdő épülete mellett. A helyiek a
megszokott falukocsmát látogatták gyakrabban.
Amikor a 19. század végén megépült a községháza,
pontosan a kocsma mellett kapott helyet, így gond
nélkül bálozhattak, hiszen a vigassághoz kéznél
volt a kedvcsináló.
A falukocsma évszázadokon át a
hagyományos, egyszerű ívó szerepét töltötte be,
soha nem volt szállásadó jellege. habár az idősek
emlékeztek rá, hogy a 20. század első felében –
igaz, nagyon szerény körülmények között –
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éjszakáztak itt áthaladó utazók, fuvarosok, akik
rossz idő esetén fogatos járművüket a nádtetős
esőbeálló alá állították. Ezt a négy kőoszlopon álló
építményt az 1970-es években sajnos lebontották,
pedig szervesen hozzátartozott az egykori
faluképhez, helyi védettséget érdemelt volna.
A falukocsma a 20. század első felében több
zánkai postai képeslapon is szerepelt. Sokáig a
Hangya szövetkezet, majd a 2. világháború után a
helyette
megalakult
Földművesszövetkezet
üzemeltette. Amikor megalakult az Áfész, a
kocsma is a tulajdonába került. Aztán 1985-ben
mintegy jelképszerűen a kéményébe belecsapott a
villám, s gazdasági okok miatt megszűnt az ívó és
végül az Áfész értékesítette ezt az épületet.
Hogy kik is voltak a falukocsmárosok? A
legrégebbi bérlő, akire a zánkaiak visszaemlékeznek, Geiszler Károly volt az 1910-es,
1920-as években. Ő mészárszéket nem üzemeltetett, habár a húskimérés joga a kocsmárosé volt.
Károly bácsi után Gaál Ambrus vitte tovább a
kocsmát, majd a délvidéki Huisz József vette át a
húszas évek végén a kocsma vezetését. Ahogy
gyarapodott, felépítette saját vendéglőjét a
gőzmalom melletti házban (ma: Tölli-féle ház a 71es útsarkán), és a harmincas évektől már azt
üzemeltette. Alapelve volt, hogy hitelt nem adott
vendégeinek, mert akkor "a vendég is, a pénz is
elmarad". A falukocsmát egy ideig a monoszlói
Stupán Béla üzemeltette (ő kecskehúst is árult itt),
utána a köveskáli származású Molnár Gábor
vezette az intézményt, aki a mészárszéket is
fenntartotta, egészen az ötvenes évek elejéig.
Az ötvenes-hatvanas években Hajba István
és Bíró Gábor voltak a neves zánkai kocsmárosok.
Bíróné Mariska néni nem csak a kocsma
vezetésében vett részt, de a főzés tudományában is
jeleskedett; sokan sokáig megemlegették finom
kosztját. Amikor még nem épült fel a zánkai
Művelődési Ház, a kocsma udvarában tartották a
híres zánkai búcsúbálokat. A falukocsma fénykora
volt ez az időszak – állította több korabeli legény.
Az Észak-balatoni vasút megépülésével
Siffer Gábor (1871-1938) létesített jó érzékkel
vasúti vendéglőt a Vasút utcában a sínpálya mellett.
Külön bejáratú restije volt. Siffer Gábor halála után
a Kun család üzemeltette egészen az államosításig,
majd az épületben 1964-ben a termelőszövetkezet
megnyitotta a Rétes csárdát.
A falukocsma és a Siffer vendéglő is
rendelkezett a kezdetleges tekepályával, a kuglizóval. A vasárnapi kocsmázók délután kezdték
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meg a kuglizást a falukocsmában, általában ócska
fagolyókkal (később szereztek egy gumigolyót is).
A bábokat gyerekek állították fel csekély
borravalóért cserében. Nagy csatákat vívtak;
hosszú órákig kopogtak a fagolyók a kuglipálya
deszka indítóján. gyakran egy-egy nagy lendülettel
eleresztett golyó elpattanva széles ívben kirepült az
úttestre. Izzott a légkör, mindenki belelkesült, 5010 forintos fogadásokat kötöttek egy-egy
versenyző eredményére.
A kellemes vasárnap délután a mértéket
tartani nem tudó vendégek buzgósága következtében gyakran torkollott nagy mulatozásba
(mondhatjuk: ordítozásba), esetleg veszekedésbe,
verekedésbe. Minden időszaknak megvolt a maga
híres (hírhedt) nagy kocsmai verekedője. De erről
részleteket csak a korabeli szemtanúk, az egykori
kocsmárosok tudnának mesélni – isten
nyugosztalja őket.
Poór Ferenc

***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleti rend
falunkban:
evangélikus 8.30-kor,
református 11 órakor.
Katolikus szentmise Zánkán 9. 30.
Balatonszepezden 8- kor,
Révfülöpön 11-kor, ahol szombat este 19.
órakor előesti szentmise is van.
A hosszú kényszerszünet után örvendetesen
kezdenek megtelni a templomok. Minden
nyárelőn nagyon jó találkozni a régi, kedves,
meghitt arcokkal. Jó beszélgetni. Idén különös
jelentőséggel bír ez a találkozás a koronavírus
miatt. Furcsa a maszkban ülő emberek látványa,
a kissé megváltozott szertartás. De Istennek hála
ott vagyunk!
Az evangélikus egyház szervezésében idén sem
maradnak el az evangélikus templomi
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hangversenyek, amelyre szeretettel várják az
érdeklődőket!
***
Szentantalfán augusztus 15-én, 18.30-kor
kamarazenekari hangverseny,
***
Nagyvázsonyban a vár melletti ev. templomban
július 11-én 17 órakor, Szilágyi Gyula
orgonahangversenye, augusztus 14-én 18 órakor
kamarazenekari hangverseny.
A
részletekről
érdeklődni
lehet
a
szabolcs.nemeth@lutheran.hu email címen, ill. a
20 824 6931-es telefonszámon.

Anyakönyvi hírek
Akik eltávoztak:
dr. Andrónyi Tamás Miklós (80) 2020.03.02.,
Andocs Lászlóné (87) 2020. 03. 17.,
Kollek Irma ((76) 2020.03.30.,
Góczán Géza József ((74) 2020.04.14. ,
Urbán László Pál ((89) 2020.05.31.,
Cseh Árpádné (86) 2020.06.14.
A családtagoknak, rokonoknak együttérzésünket
fejezzük ki.
Gólyahírek
 Dobos Rita és Baranyai Gergely
gyermeke: Baranyai Máté Imre
(Veszprém, 2020.01.05.)
 Borda Kitti és Víg Róbert gyermeke: Víg
Kristóf (Veszprém, 2020.02.18.)
 Portolani Gina Ines és Tánczos Zoltán
János gyermeke: Tánczos Zselyke
(Veszprém, 2020.04.01.)
 Tóth Zsófia és Vági Attila gyermeke:
Vági Heléna (Budapest, 2020.04.10.)
 Juhász Klaudia és Pádár Tamás
gyermeke: Pádár Zalán (Veszprém,
2020.05.11.)
Kedves Gyermekek! Nagyon sok szeretettel
köszöntünk Titeket kedves szüleitekkel, családotokkal együtt!
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