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Az iskola és a község nemzeti ünnepe
Tisztelt Ünneplő Közönség!
(Loch Ildikó intézményvezető helyettes)
„A hazájukat szerető népek halhatatlanok. Élni fognak azok, midőn már nem léteznek is, és példáikon
utókorok lelkesülnek… A ti életeteknek a szabadság olyan, mint a halnak a víz, madárnak a levegő,
vadnak a rengeteg. Legyetek inkább halni készek véle, mint élni nélküle.” Bozzay Pál, a legifjabb
Pilvax-körös szavait idéztem, melyek nagyszerűen kifejezik a mai ünnepnap eszmei lényegét,
hitvallását.
E gondolat jegyében köszöntöm a kedves ünneplő közönséget a magyar forradalom és
szabadságharc 170., és iskolánk névadásának 20. évfordulója alkalmából. A mai nap eseményei már
délelőtt megkezdődtek, a Honismereti kör, az evangélikusok és az iskolások koszorút helyeztek el, és
méltón megemlékeztek a ’48-as hősökről a zánkai temetőben.
Kérem, ünnepségünk kezdetén énekeljük el közösen a Himnuszt!...
Felkérem Horváth Lajost, a Bozzay Pál Általános Iskola intézményvezetőjét, hogy köszöntse
vendégeinket.

Horváth Lajos intézményvezető köszöntője
Tisztelt ünneplő közönség!
Tisztelt Képviselő Úr, Polgármester Úr, Igazgató Úr, Meghívott vendégeink!
Kedves gyerekek, szülők és kollégák! Tisztelt zánkaiak!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
A mai napra piros-fehér-zöldbe borult a zánkai iskola, délelőtt ’48-as daloktól volt hangos a
település, a ’48-as hőseink felújított síremlékére elhelyeztük a hálás utókor koszorúit. Mai
ünnepségünk azért is kiemelten fontos számunkra, mert iskolánk – önkormányzati támogatással – 20
éve választotta névadójául Bozzay Pál honvédköltőt, a legifjabb Pilvax-köröst.
Ezúttal nemcsak nevet, hanem eszményeket is választottunk magunknak, s zászlónkra tűztük a
polgári Magyarország fölemelkedését, szabadságát és műveltségét is óhajtó ’48-as gondolatkört.
„Zánka a ’48-as szabadságeszményből, a hazáért önzetlenül élő költő eszményéből kíván
magának pedagógiai hitvallást formálni, értékrendet választani, szellemiséget vallani, erkölcsi
fajsúlyt teremteni.” – hangzottak egykor a névadó ünnepség szónokának szép és igaz gondolatai.
Mélyen hittem és ma is hiszek benne: ezen eszményeknek az elmúlt 170 évben is volt és
remélhetőleg a közeli és távolabbi jövőben is lesz mondanivalója.
Húsz év távlatából nézve, úgy gondolom, rászolgáltunk ezekre a magasztos szavakra. Bozzay Pál
neve, iskolánk teljesítménye ismertté, s elismertté vált az elmúl két évtizedben. Diákjainknak szilárd
műveltségi alapokat adva biztosítottuk az utat a legjobb középiskolákba is. Egykori bozzaysok
jelenleg is tanulmányokat folytatnak a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, a veszprémi
Lovassyban, az almádi kéttannyelvűben, a legjobb magyar egyetemeken, de külföldön is: Zürichben,
Berlinben, Münchenben, Bécsben stb. A végzettek közül nagy arányban váltak művelt polgárrá:
orvossá, mérnökké, jogásszá, közgazdásszá, bölcsésszé, informatikussá, repülő pilótává, turisztikai
szakemberré, vagy becsületes kétkezi szakmunkássá. Bármerre is vetette őket a sors, nagy örömmel
térnek vissza családjukhoz, iskolájukhoz, szülőföldjükre, a Balaton-felvidékre, hogy újra és újra erőt
merítsenek az élet kihívásaihoz. Mert ők tudják – igazak Bozzay Pál iskolai emléktábláján olvasható
sorok:
„A hazaszeretet jótékony, mint a meleg napsugár, s áldással sikerítendi munkáitokat.”
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Kívánom, hogy intézményünk a következő évtizedekben is tudja megadni tanulóinak ezt az
élményt, amely kulcs az alapműveltséghez. Remélem törekvéseinket segíteni fogja a mai naptól
iskolánkban, az „Eredetmondánk” c. alkotás alatt kiállítandó Bozzay-biblia, a ’48-as témájú
műalkotások és a költő életművét elénk táró, most bemutatásra kerülő nívós kötet is.
Befejezésül engedjék/engedjétek meg, hogy bejelentsem: az 1848/1849-es szabadságharc
világraszóló sikeres tavaszi hadjáratának 170. évfordulójára a zánkai Bozzay Pál Általános Iskola
2019. május 24-25-én megrendezi a VIII. Balaton-felvidéki Iskolák Találkozóját, amelynek egyik
fővédnöke Somogyi Győző, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas grafikus- és
festőművész, hagyományőrző huszárőrmester lesz. Éljen a Haza!
Loch Ildikó: Pápai barátaink, a megyei honismereti munka kiváló képviselői segítségével, és
intézményvezetőnk közreműködésével Zánka Község Önkormányzata a Biblia évében, 2008-ban egy
magángyűjtőtől megvásárolhatta Bozzay Pál Bibliáját. E tény jelentőségét emeli, hogy Bibliája –
tudomásunk szerint – egyetlen Pilvax-körös márciusi ifjúnak sem ismert. Megkérem polgármester
urat, hogy az önkormányzat által vásárolt, és a mai ünnepi alkalomra restauráltatott Bibliát adja át
megőrzésre és bemutatásra iskolánk részére.

Filep Miklós polgármester: A Biblia átadása
Nagyon meg sem merem fogni, mert mintegy 200 éves könyvet tartanék a kezemben. Amikor tíz
évvel ezelőtt ezt a bibliát megvásároltuk, nagyon megdobbant a szívem és gondolom Önök is így
voltak, már akik az akkori Zánkai Hírmondóban ennek a hírét olvashatták. Az emberben egy
bizsergés fut végig és megérinti a történelem szele, hogy egy olyan ember bibliáját foghatja, aki
egészen biztosan Petőfivel, Jókaival és a zánkai 48-asokkal, Thury Károllyal, Vadnay Rudolffal
kezet foghatott, beszélgethetett. Ez a történelmi múlt nyilván a zánkai Bozzay iskolára is hatással
van, mint ahogy igazgató úr is köszöntő beszédében mondta. Hát én ezt nagy tisztelettel, szeretettel
átadom az iskolának megőrzésre, és ti gyerekek naponta ott fogtok elmenni és vigyázzatok rá, erre az
üvegvitrinre is. Gondoljatok arra, hogy egy ilyen rendkívüli műveltségű és a haza sorsát alapvetően
befolyásoló ember nevét viselő intézménybe járhattok és vigyázzatok rá. A Bibliát tisztelettel és
szeretettel átadom.
Loch Ildikó: Ma két ’48-as témájú művészeti alkotás is ünnepségünk homlokterébe kerül, melyek
Vásárhelyi Emese, Ferenczy Noémi Díjas keramikusművész munkái, aki férje, a zánkai születésű
Szekeres Károly keramikusművész révén erős kötődéssel rendelkezik községünkhöz és iskolánkhoz.
Vásárhelyi Emese nagy szeretettel ajándékozza két egyedülálló alkotását iskolánknak, a „Nemzeti
dal” és az „Aradi vértanúk” című műveket, amelyek itt a vitrinben kaptak elhelyezést, és az
ünnepély után a Bozzay Bibliával együtt megtekinthetők lesznek. Felkérem a művésznőt, hogy
jelképesen adja át a műveket, és kérem polgármester urat és intézményvezetőnket is az átadáshoz.

Vásárhelyi Emese keramikus művész, adományozó
Tisztelt Képviselő Úr, Polgármester Úr, Igatgató Úr, kedves Zánkaiak!
Köszönöm a megtiszteltetést és a bizalmat, hogy két tárgyam ide kerülhetett, de elsősorban ti kedves
Gyerekek, ti lesztek a birtokosai, ti fogtok minden nap elmenni előtte, kérlek benneteket is,
fogadjátok szeretettel!
Loch Ildikó: Köszönjük a művésznőnek a gyönyörű alkotásokat! A Biblia és a kerámiák iskolánk
kiemelt helyén, a főbejárattal szemben, Szekeres Károly Munkácsy-díjas Érdemes Művész, Zánka
díszpolgára „Eredetmondánk” című alkotása alatt, a Biblia két oldalán kerülnek elhelyezésre.
Kérem, Filep Miklós polgármester úr mondja el mai naphoz kapcsolódó gondolatait!
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Filep Miklós polgármester beszéde
Tisztelt Képviselő Úr, Igazgató Úr, Kedves Hölgyeim, Uraim, legfőképpen Ti, Kedves Gyerekek!
A mai nap kettős ünnep, egyrészt a névadás 20 éves születés napját ünnepeljük, másrészt
forradalmunk, szabadságharcunk 170. évfordulóját. Az én tisztem most nem az ünnepi beszéd, erre
majd Képviselő Urat fogjuk felkérni, én a település, önkormányzat és intézményei kapcsolatáról pár
nagyon rövid gondolatot szeretnék elmondani. A rendszerváltás után, a mindenkori önkormányzatok
fontosnak tartották intézményeik megtartását, fejlesztését, magának az építményeknek a felújítását és
bővítését is. Ebből adódik az, hogy Zánkán, egy alig, 1000 fő fölötti településen bölcsőde, óvoda,
iskola, fogorvos, házi orvos, kultúrház, állatorvos, posta, egy európai léptékkel mért nem rendőrőrs,
hanem KMB iroda van. Tehát mindig is szívünkön viseltük, hogy teljes intézményrendszer legyen és
komfortossá, összkomfortossá tegyük a falut. Különösen fontos volt számunkra az oktatásnak a
területe is. Én úgy gondolom, hogyha az intézményeinkre rátekintünk, valamennyi kulturált, szép,
megnyugtató környezetet biztosít. Különösen így volt ez iskolánkkal, hiszen eleve a rendszerváltás
után építette az első képviselő testület és utána a mindenkori testületek pedig fokozatosan
fejlesztették, szépítették, ha kellett felújították, ha kellett, akkor tornacsarnokot építettünk.
Emlékszünk: házelnök úrral, Smitt Pállal avattuk fel ezt az intézményünket. Az iskolának az állami
gondozásba adása után sem feledkeztünk el az intézményről, hiszen azt követően is úgy gondolom,
hogy erőnkhöz mérten rendkívüli fejlesztéseket sikerült végrehajtani, hiszen műfüves pályát, teljes
kerítést, díszburkolatot és hát időnként a karbantartásba is besegítettünk, amikor arra szükség volt. A
nagyságrendje 25-30 milló forint körül volt. Úgy látjuk és bízom benne, bírva Szabó Lajos
tankerületi igazgató úr ígéretét, hogy a jövőben is az iskolára megfelelő fejlesztéseket,
karbantartásokat is terveznek. Kérem erre Képviselő Urat is, hogy ne csak az iskolára, hanem a
településünkre is gondoljon, mint ahogy eddig is gondolt, és hát azért jelenlétével, támogatásával
segítette a településnek a fejlődését, fejlesztését. Ennyit szerettem volna elmondani. A támogatásunk
továbbra is adott lesz az intézmény és valamennyi intézmény felé, úgyhogy Hajrá Gyerekek! Ebben
van persze kis önzőség is, hiszen az én három unokám is itt van és abból már kettő ebbe az iskolába
jár és szeretnénk őket nyilván helyben tartani. És gyerekek, amiket most elmondtam, ti is úgy
gondolom, látjátok. Még talán annyira nem érzékelitek, hogy itt helyben Zánkán sok minden megvan,
szinte majdnem minden, ami a komfortos, kulturált élethez szükséges. Úgyhogy gyertek ide vissza az
iskolák elvégzése után is, mert hát azért csak itthon lesz a legjobb nektek, én úgy gondolom.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Még egy tisztem van, önkormányzatunk nemzeti ünnepein – ugyan nem túl gyakran – de
kitüntetéseket szokott adományozni. Így lesz ez most is, egyik immár nyugdíjas kolleganőnket
szeretnénk kitüntetni. Megkérném jegyzőasszonyt, hogy jöjjön ide hozzám és a laudációt, illetve az
ismertetést olvassa fel!...
Ezt követően Osváthné Ács Júliannának „Zánka Községért” kitüntetést adományozott a
polgármester és a jegyző Asszony.
Loch Ildikó: Tankerületi igazgatónk, Szabó Lajos is megtisztelte ünnepségünket, kérem, tartsa meg
beszédét.

Szabó Lajos tankerületi igazgató beszéde
Tisztelt Államtitkár Úr, Polgármester Úr, Igazgató Úr! Kedves ünneplők!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az 1848-1849-es magyar polgári forradalom és
szabadságharc 170. és az iskola névadójának 20. évfordulóján. „Az ünnepen a hétköznap értelme
lepleződik le: az ember a többi emberrel egy magasabb létben találkozik, és kilép a hétköznapi, az
egyéni létezésből. Ez az ünnep a közösség. Nincs is más ünnep, csak a közösséggé.” Hamvas Bélának
az ünnep összekovácsoló erejéről szóló szép szavaival köszöntöm Önöket.
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Az iskoláztatás, a nevelés és oktatás a történelem viharaiban csiszolódott, formálódott, a
társadalmi, politikai változások hatására újabb és újabb elvárásoknak kellett megfelelnie. A ma
iskolái is óriási változásokat élnek meg! Ami nem változik: a két állandó szereplő a tanító és a diák.
S nem változik a cél, hogy a társadalom számára hasznos, pozitív gondolkodással bíró embereket
neveljünk, akik tanulmányai befejezése után képesek lesznek önállóan eligazodni a társadalom
állandó változásaiban.
Hiszem, tudom, hogy értékes, nyitott iskola a Bozzay Pál Általános Iskola. Tartalmi gazdagsággal, sokszínűséggel az újdonságok iránti fogékonysággal és a hagyományok méltó ápolásával. Ezt
bizonyítja a mai kettős ünnepi rendezvény is. A valahova tartozás tudatát, a közösségi eszmék és
értékek megbecsülését a hagyományok közvetítik. A hagyomány közösség teremtő és megőrző erő,
amely bizonyos állandóságot és folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében. A rendszeresen
megtartott rendezvények, programok a kialakult szokások erősítik az iskolához való tartozás érzését
diákokban, szülőkben és pedagógusokban egyaránt.
Kívánom ezen jeles évfordulók alakalmából, hogy azt a fajta elkötelezettséget, amelyet mind a
település önkormányzata, mind az iskola vezetése a hagyományok ápolására fordít, vigyék tovább a
jövő generációi.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Loch Ildikó: Felkérem vendégünket, Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőt, parlamenti
államtitkárt, belügyminiszter-helyettest tartsa meg ünnepi beszédét.

Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár,
belügyminiszter helyettes, ünnepi beszéde
Kedves Gyerekek, Kedves Pedagógusok, Kedves Zánkaiak, Polgármester Úr, Igazgató Urak,
Kapitány Úr, Művésznő, Hölgyeim és Uraim!
A település és a térség országgyűlési képviselőjeként nagy tisztelettel köszöntöm Önöket nemzeti
ünnepünk és a zánkai iskola jubileuma alkalmából tartandó ünnepségünkön!
Mi magyarok, amikor feltűzzük a nemzeti színű kokárdát a szívünk fölé, azt egy különleges és
méltóságteljes alkalomból tesszük. Ezzel tisztelgünk a forradalom hőseinek emléke előtt, a független
Magyarország előtt. Azokra a forradalmi ifjakra emlékezünk, akik életüket áldozták a szabad
Magyarországért. A zánkai 48-as hősök egyike volt Bozzay Pál honvéd őrmester, aki a
szabadságharcban önként vonult be katonának. Emlékét ma a helyi általános iskola nevében is őrzi.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni az általános iskola és az önkormányzat felé, akik nem
feledték el Bozzay Pált, és ma is ápolják emlékét. Az iskola neve, a restaurált gyönyörű Bozzay
biblia és a Bozzay Pál életműkötet is segítenek abban, hogy soha ne feledjük el azt, hogy mit is
tettek értünk elődeink. Köszönöm, hogy Bozzay sírja mellett a többi zánkai hős: Diskay Jonathán
nemzetőr hadnagy, Herczeg János közhuszár, Thury Károly hadnagy és Vadnay Rudolf zánkai 48-as
hősök felújított síremlékét is megkoszorúzták, emléküket ápolja a település. Köszönöm szépen! A
szabadságharcban a császári hadak kétszeri bevonulása, a fiatal férfiak távolléte, a megtorlások
zánkát is súlyosan érintették, bár csata a közelben nem volt. Március 15-én arra emlékezünk, hogy
mindig is voltak, mindig is éltek olyan magyarok, akiknek az ország szabadsága és az ország
függetlensége mindennél többet ért. A Márciusi Ifjak 12 egyszerű mondattal mondták el, mi a
szándékuk, mi a céljuk. Ez a 12 pont ma is azt üzeni, hogy mi magyarok össze tudunk fogni, ki
tudunk állni egymásért, a hazáért. A Márciusi Ifjak felismerték, hogy a függetlenség és szabadság
nélkül Magyarországnak nincs jövője, és elég bátrak voltak ahhoz, hogy ezért megküzdjenek.
Megküzdtek és győztek. Tudták, hogy az egyén biztonsága és a nemzet szabadsága egymástól
elválaszthatatlanok.
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Tisztelt Ünneplő Zánkaiak!
A magyaroknak ma is meg kell küzdeniük a szabadságért, az összetartozásért, a biztonságért.
Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték. Március 15-e ma is azt üzeni számunkra, hogy a
magyarok maguk akarnak dönteni a jövőjükről, vagyis mindarról, ami a gyerekeik és unokáik sorsát
meghatározza. Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, egy olyan kincs, amelyért nemcsak
harcolni kell, de meg is kell tudni őrizni, mert törékeny. Kiállni a biztonságunkért, a nemzetért, ma
következetes, nehéz, összetartó, de mégis érdemes feladatot jelent. Számunkra nem lehet kérdés: nem
szabad hagyni, hogy helyettünk mások döntsenek a sorsunkról, Magyarország sorsáról, hiszen ma is
teljesen világos és egyértelmű, hogy „Mit kíván a Magyar Nemzet”. Magyarország ma büszke, erős,
európai ország. Ma más viszonyok uralkodnak, más idők járnak, mint 170 évvel ezelőtt, de nem
feledhetjük el, mit mondott Kossuth Lajos: Legyen hű a nemzet önmagához, még mindent meg lehet
menteni! Veszve csak azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.
Tisztelt Ünneplő Zánkaiak!
Meg kell őriznünk hazánkat olyannak, amilyennek megismertük, meg kell őrizni Magyarországot
olyannak, amilyennek szeretjük! Nemzeti ünnepünkön emlékezzünk hőseinkre, Bozzay Pálra és
társaira, az ő bátor kiállásukra és legyen az ő kiállásuk örök példa előttünk! Ne hagyjuk, hogy
tönkretegyék Magyarországot, nekünk Magyarország az első, és most szükség van minden magyar
emberre, akiknek szintén Magyarország az első! Meg kell őrizni hazánkat Magyarországot
olyannak, amilyennek szeretjük! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
Köszönöm figyelmüket!
Loch Ildikó: Ahhoz, hogy a forradalmi eszmék valóra váljanak, és a szabadságharcban védhetőek
legyenek, összefogásra és egységre is szükség volt. Most következő műsorunkban az alkotók érzelmi
oldalról kívánják bemutatni a jeles napon történteket. A lelkesedést, az összetartozás érzését
szeretnék kiemelni, amely az ifjakat fűtötte az események során. Kérem, fogadják szeretettel a
Bozzay Pál Általános Iskola ünnepi műsorát!
Iskola műsora (Felkészítők: Csékei Marianna, Stumpfné Vass Violetta, Böhmné Kocsis Szilvia,
Böhm Tamás)
Loch Ildikó: Az elmúlt napokban készült el iskolánk névadója, Bozzay Pál életmű kötete „A
szabadság embere – Bozzay Pál élete és művei” címmel. A mű alkotói György Péter János a zánkai
Honismereti kör vezetője, és Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész. Felkérem György Péter
Jánost, hogy mutassa be számunkra a frissen megjelent kötetet.

György Péter János könyvbemutatója
Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves Zánkaiak!
A Szabadság embere, Bozzay Pál élete és munkássága című kötetet mutatom be Önöknek. Sajnos
szerzőtársam, dr. Praznovszky Mihály megbetegedett, így az eredetileg meghirdetett programmal
ellentétben velem kell megelégedniük. Megidézem azonban szellemét az általa írt előszó bevezető
gondolataival:
„Sehol máshol, csak Zánkán, ezen a Balaton-parti településen lehet megjelentetni Bozzay Pál összes
művét. A település önkormányzata az első támogatást kérő szóra az ügy mellé állt. Nem véletlenül.
Hiszem ennek a tragikus sorsú ifjúnak szülőföldje ez a táj, itt élt és itt is halt meg. Sírja is a falu
temetőjében található. A korábbi évtizedekben is sokat foglalkoztak a helyiek emlékének
megőrzésével, így került neve is az iskola falára. Ráadásul 2008-ban előkerült Bibliáját is az
iskolában őrzik. Élete és költészete az ifjúság számára mintaadó érték.”

8

ZÁNKAI Hírmondó

28. évfolyam 1-2. szám

28. évfolyam 1-2. szám

ZÁNKAI Hírmondó

9

Felvetődik a kérdés, miért van egy könyvnek két szerzője. A kérdés jogos, mert egyedül ezen a
színvonalon nem tudtam volna megírni. Az egyetemi szakdolgozatom kapcsán én hoztam Bozzay
kéziratban lévő verseit és levelezését A levelezés számos olyan nevet, utalást tartalmaz, amely
messze meghaladja az én ismereteimet. Ezért kértem meg Praznovszky Mihályt, a kor szakértőjét,
hogy értelmezze a leírtakat és vázolja fel a kor kulturális hátterét.
Mit tartalmaz ez a kötet? Bozzay Pál 47 versét, 36 levelét, 2 prózai művét. A tanuló ifjúság
figyelmét a levelekre hívom fel. Ezekből bontakozik ki az az életút, amely mindenki számára példa
lehet. Az idősebbek figyelmét a versekre is irányítanám. Bozzay költészete nem mérhető össze Petőfi
vagy Arany munkásságával, de a márciusi ifjak költészetének színvonalát eléri, gyakran meg is
haladja. Három tanulmányt tartalmaz a kötet. Bozzay Pál élete és költészete, illetve Bozzay utóélete.
Ezenkívül Praznovszky Mihály lábjegyzetei, jegyzetei és függelékei teszik tudományos értékűvé a
kötetet. Célunk az volt, hogy a teljesség igényével dolgozzuk fel Bozzay Pál életét és munkásságát.
Reméljük, hogy az utánunk jövő kutatónemzedék még ki tudja egészíteni munkánkat.
Befejezésül engedtessék meg nekem három szubjektív megjegyzés. Három tartozásomat kellett
kiegyenlítenem. Az első magammal szemben volt. Annyi feldolgozatlan anyag maradt a
birtokomban, hogy ezeket ismertté kellett tennem. A második Bozzay Pállal kapcsolatos. Ez a
fiatalember nagyon vágyott a dicsősségre. Lappangó verseinek közzétételével, költészetének
egészével méltó helyet foglalhat el kora irodalmában, megérett a dicsőségre. A harmadik
tartozásomat a zánkaiakkal szemben törlesztem. Szeretném, hogy Bozzay Pál élete és költészete a
zánkai önismeret és önbecsülés részévé váljon.
Loch Ildikó: Ünnepi műsorunk végéhez érve szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
megtisztelte ünnepségünket. Kedves vendégeinket arra kérem, maradjanak még, mert – rövid
technikai szünetet követően – a Bozzay Biblia restaurálásának lépései kerülnek bemutatásra.

***

Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2017. december 29. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a település teljes közigazgatási területét
érintő Településképi Arculati Kézikönyvet elfogadta.
- Rendeletet alkottak a reklámok és a reklámhordozók elhelyezéséről.
- A zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi
Óvoda-Bölcsőde
külső-belső
felújítása,
fejlesztése közbeszerzési eljárás megindításáról
döntöttek, az eljárás lefolytatásával a Firmiter
Bt-t bízták meg. A közbeszerzési eljárás

lefolytatása érdekében előterjesztett Közbeszerzési Szabályzatot és a közbeszerzési tervet
elfogadták. Erre a célra 21 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat.
Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel
ajánlattételre a zánkai Kétnyelvű Német
Nemzetiségi
Óvoda-Bölcsőde
külső-belső
felújítása, fejlesztése projekt kivitelezésére:
- SZL-BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi u.
8.
- VeszprémBER Zrt. 8200 Veszprém, Radnóti
tér 2/A.
- VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér u.
11.
- VEKTORBAU Invest Kft. 8353 Zalaszántó,
Keszthelyi u. 38.
- TERRA ÉPKER Hungária Kft. 8360
Keszthely, Martinovics u. 3.
- RATHERM Épületgépészeti és Szolgáltató
Kft. 9023 Győr, Fehérvári u. 22.
- A testület a Bozzay Biblia restaurálása
érdekében történt kötelezettségvállalást bruttó
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185.000.-Ft összegben jóváhagyta. Egyet értett
a restaurált Bozzay Biblia, valamint a
Vásárhelyi Emese keramikus által felajánlott, 2
db, az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó műtárgy bemutatására
szolgáló vitrin megrendelésével 195.000.Ft+ÁFA összesen: 247.650.-Ft összegben. A
megrendelés
forrását
a
2018.
évi
költségvetésben biztosítja.
Az írásos emlék és műtárgyak elhelyezésére
a Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola (Zánka, Iskola u. 6. sz.)
épületét jelölték ki.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete Némethy Kornélia Éva, a zánkai
Magyar Tenger Népdalkör művészeti vezetőjének eddig tevékenységét megköszönte, e
feladatai alól 2017. december 31. napjával,
kérését figyelembe véve mentesítette. A képviselőtestület a művészeti vezetői tevékenység
ellátásával Jana Norbert 8246 Tótvázsony,
Iskola utca 2. sz. alatti lakost 2018. január 1.
napjától megbízta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az értékesítésre kijelölt Zánka, 978 és
979 hrsz-ú, természetben Zánka, Fő u. 29. szám
alatti található önkormányzati ingatlanok
értékesítésére vonatkozó döntését visszavonta,
az ingatlanok más célú, önkormányzati hasznosításáról döntött. A képviselőtestület kezdeményezi az ingatlan közvetítésére vonatkozó megbízási szerződés felbontását, mellyel kapcsolatosan egyeztetést tart szükségesnek.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. január 18. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy Monoszló Község
Önkormányzatával konzorciumban a ZP-1-2017
sz. pályázati felhívás alapján „Zánka-Monoszló
zártkerti útfelújítás” megnevezéssel támogatási
kérelmet nyújt be. A fejlesztés helyszíne Zánka
2345 hrsz, 2312 hrsz, 2301/4 hrsz 2344 hrsz,
Monoszló 641 hrsz, 642 hrsz, 556/1 hrsz, 556/2
hrsz.
- A testület megtárgyalta és elutasította Tabajdi
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Ferencnek a Zánka községi strandon tervezett
grillhajó üzemeltetési kérelmét és az azzal
összefüggésben benyújtott bérleti szerződés
tervezetét.
- A képviselők a kitüntetési rendelet felülvizsgálata után döntöttek e rendelet módosításáról.
- Jóváhagyták a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Zánka Község Önkor
mányzata közötti együttműködésről szóló
megállapodást
- A képviselőtestület az Önkormányzat 2018.
évi Munkatervét – a márciusi ülésre a strandi
gyermek-animációs tér működtetésére vonatkozó napirend beillesztésével, előtte Kulturális,
Sport és Idegenforgalmi Bizottság véleményezésével– elfogadta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Soros tervről szóló Nemzeti Konzultáció közzé tett eredményei alapján a bevándorlást segítő, ösztönző kezdeményezésekkel – a település biztonságának megőrzése
érdekében - nem ért egyet.
- A testület egyetértett azzal, hogy a kötelező
felvételt biztosító iskola a település teljes
közigazgatási területére a 037074 számú,
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 8251 Zánka, Iskola u. 6.
intézmény legyen.
- A képviselőtestület hozzájárult a Zánka
községi strand főbejárata előtti területen lévő
2. pavilonban játék, ajándék és strandcikk,
valamint újság árusításához. Nem járult hozzá
a Zánka községi strand főbejárata előtti területen
lévő 1. pavilonban hurka, kolbász, kebab,
reggeliző, vendéglátó üzlet működtetéséhez.
- A testület új utcanév táblák megrendeléséről
döntött.
- Döntöttek arról is, hogy a
Informatikai Kft, valamint az
együttműködésében tervezett
című útikönyv nyomtatott
formátumú fejlesztésében az
nem kíván részt venni.

GFX Design
AQUILA Kft
Magyarország
és weboldal
Önkormányzat

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
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testülete a dr. Praznovszky Mihály és György
Péter János szerzők által jegyzett Bozzay Pál
életművét bemutató kötet kiadásával egyet ért,
azt támogatja.
Megjelenés időpontja: 2018. március 15.
Példányszám: 1.000 db.
Kiadó: Zánka Község Önkormányzata.
A könyvkiadás szerzői és nyomdai költségeit
950.000.-Ft (+ ÁFA 5%) összegben a 2018. évi
költségvetés terhére biztosítja.
- Határozott a testület, hogy a Zánkáért
Kulturális és Közösségi Egyesület alapítása
érdekében vállalja, hogy a 2018. évi
költségvetéséből biztosítja a civil szervezetek
támogatására meghatározásra kerülő előirányzat
terhére
az
Egyesület
megalakításával,
bejegyzésével kapcsolatos (ügyvédi megbízás,
okiratok készítése, illeték, stb.) díjak, költségek
megfizetését 150 ezer Ft összegben. Hozzájárul,
hogy a szervezet megnevezésében a Zánkai
kifejezést névként használja, és hogy az
önkormányzati tulajdonú, Zánka, Rákóczi u. 32.
szám alatti Faluház ingatlanban székhelyet
létesítsen, azt ügyviteli helyként hivatalos
irataiban megjelölje, a bírósági nyilvántartásba
bejegyeztesse, abban a rá vonatkozó
határozatokat hirdetményként kifüggessze.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. január 25. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy kezdeményezi a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és Zánka
Község Önkormányzata által 2017. június 26án, MTÜ/ÁLT/2165-9/2017 iktatószámon kötött
támogatási szerződés módosítását, mely alapján
a szerződés 2.7. pontjában a Projekt szakmai
megvalósításának végső határideje: 2018.
április 30. Egyet értenek az SZ-L Bau Építőipari
és Kereskedelmi Kft. (képviseli: Szencz Lajos
ügyvezető igazgató) kivitelezővel „Zánka,
Gyermek-animációs és foglalkoztató közösségi
tér kivitelezése a Balatoni strandok fejlesztése
(kódszám: BTSP-1.1-2016) pályázat keretein
belül” kötött vállalkozói szerződés 2. sz.
módosításával a kivitelezés határidejének
befejezésére: 2018. március 10., mely egyben a

műszaki átadás-átvétel
időpontja is.

megkezdésének

az

- A Zártkert Program pályázat benyújtása
kapcsán szükségessé vált területcseréről is
döntött a testület.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete Monoszló Község Önkormányzatával
konzorciumban a ZP-1-2017 sz. pályázati
felhívás alapján „Zánka-Monoszló zártkerti
útfelújítás”
megnevezéssel
benyújtandó
támogatási kérelem kapcsán kinyilvánította,
hogy a pályázati kérelemmel érintett útszakasz
Zánka 2395/4 hrsz-ú ingatlanig kerül
megvalósításra.
Ezen
túlmenően,
attól
folytatólag a 2339-tól 2343 hrsz-ú szakaszig
Zánka Község Önkormányzata önerőből
valósítja meg az útfelújítást.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. február 14. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a beterjesztett 2018. évi költségvetést
megvitatta, koncepcionálisan az előterjesztett
javaslattal egyet ért.
- Kedvezményes
döntött a testület.

lakótelek

értékesítéséről

- A Strand működtetésével kapcsolatban az
alábbi döntések születtek:
Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a strand rendjéről és belépő díjairól
szóló
hatályos
önkormányzati
rendelet
módosítását határozta el. Szabályozni kívánja az
önkormányzati rendeletben azon tényállást,
miszerint a kedvezményes strandi belépővel
történő visszaélés, vagy a belépő kártya –
tulajdonos helyett - más részére belépés céljából
történő átadása esetén az önkormányzat a
belépőt bevonja és a tulajdonost a tárgy évben
újabb
kedvezményes
belépő
váltásának
lehetőségét megfosztja, eltiltja. Amennyiben a
kártya formátumú belépő tulajdonosa a belépő
elvesztését,
megsemmisülését
a
strand
pénztárban bejelenti, a tárgy évben újabb belépő
váltására 500.-Ft díj ellenében jogosult. Az
elveszett, megsemmisült belépő adatait a
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beléptető informatikai rendszerben az önkormányzat letiltja.
Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a
strandi Wi-Fi rendszer teljesítményének fejlesztését
rendelje
meg
25.000.-Ft+ÁFA
összegben a 2018. évi költségvetésben vállalt
előzetes kötelezettség terhére.
Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a községi strand hátsó bejáratánál
szükségesnek tartja a pénztárablak áthelyezését.
Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyet értett a községi strandra további
értékmegőrző szekrény beszerzésével.
Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete Borné Szabó Erika és Szabó
Gábor strandi bérlők hulladék-elhelyezéssel
kapcsolatos kérelmét megtárgyalta. A probléma
megoldása érdekében felajánlja a bérlők részére
hulladékgyűjtő konténereik elhelyezésére az
Önkormányzat kezelésében lévő, a 71. sz.
főközlekedési út mellett található hulladékudvart, amelyhez kulcsot biztosít és lehetővé
teszi naponta többször a keletkező hulladék
beszállítását, elhelyezését.
Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete Tóvaj Rozália kérelmére engedélyezte a Zánka községi strandon – 6 m2
terület bérbevételét a 2018. évi strandszezonra –
hennafestés céljából.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a településen áthaladó kerékpárúttal
kapcsolatosan a NIF Zrt. tájékoztatását
megismerte és a következőkről nyilatkozik:
az Önkormányzat felhívja a beruházó-fejlesztő
NIF Zrt. figyelmét a 71. sz. főközlekedési úton
való átkelés veszélyességére; a Villasori úton
várható lakóházépítésre és a Villasori útra lefutó
utcák forgalmára; az AKÜT üdülőre; kéri a
beruházó-fejlesztő
részéről
a
forgalomszámlálásra vonatkozó adatokat kerékpárokra és
gépkocsikra vonatkozóan; jelzi az önkormányzat, hogy ezzel az új kerékpárút nyomvonallal a balatoni kerékpáros turizmusnak az
egyik lényege vész el.
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Zánka Község Önkormányzatának
2018. március 1. napján megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a strandi gyermek-animációs tér 2018.
évi programtervezetét elfogadta.
- A képviselőtestület támogatási igényt kíván
benyújtani a LEADER Egyesület tájékoztatása
alapján: Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása- Zánka - Szüreti Fesztivál;
megrendezésére, 500eFt keretösszeg erejéig;
valamint Társadalmi aktivitást és a helyi
identitást erősítő közösségi terek célterületre.
- A német testvértelepülés 1100 éves lesz, a
rendezvényeik június 2-3-4-én lesznek. Zánka
meghívást kapott. A Bokafogó Táncegyüttesből
8 pár tudna elmenni. Varga Zoltán és Péringer
Miklós képviseltetné magát a helyi boraikkal,
Takács Ferenc a gyógynövényekkel jelentkezik. Egy 25-30 fős részvételt jelezne. A szállásköltséget az önkormányzat finanszírozná, mivel
ők is finanszírozták a sajátjukat. A főszervezésre
felkéri Péringer Miklóst a Zánkai Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. március 12. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Zánka Község 2018. évi költségvetésről
szóló rendelet-tervezetet elfogadta. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 663.434
eFt, ebből felhalmozási célú támogatás 30
millió forint. Az előző évi pénzmaradvány 60
millió forint a beruházások elmaradása miatt. A
fejlesztési célú beruházások összege 296.276
eFt. A tartalékkeretben 10-10 millió forint van
betervezve.
- A képviselőtestület az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2018. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét jóváhagyta.
- A képviselők rendeletet alkottak a településkép védelméről.
- A testület különféle szolgáltatások árajánlatait bírálta el. (közbeszerzési szaktanács-
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adói tevékenység, község-fenntartási munkák,
strandfenntartási munkák, - vízimentés, strandi
POS terminál, strand őrzés, takarítás, jegyellenőrzés, óvoda épület külső és belső felújítás
műszaki ellenőrzése)
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete “A szabadság embere – Bozzay Pál élete és
művei” c. kötet árát 1.500.-Ft/példány összegben határozza meg. A kötetből (legfeljebb 100
db) térítésmentes példányt biztosít a Zánkán
működő civil szervezetek, valamint a protokoll
listán lévők számára.
- A testület támogatási kérelem benyújtását
határozta el a Társadalmi aktivitást és a helyi
identitást erősítő közösségi terek, ifjúsági-,
közösségi- és vidékfejlesztési bázispontos kialakítása, fejlesztése, infrastrukturális hátterének bővítése című felhívásra. A projekt
címe: A zánkai Rákóczi út 2. szám alatt
található Tájház melléképületének felújítása,
ifjúsági bázispont kialakítása. A projekt
költsége 90%-os támogatásintenzitás mellett:
bruttó 5.123.083.-Ft.

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MUNKATERVE
2018. január 31. (szerda)
Napirend: 1.) Beruházások, 2018. évi költségvetés előkészítése
Előterjesztő: polgármester
2.) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete
Előterjesztő: polgármester
2018. február 22. (csütörtök)
Napirend: 1.) A 2018. évi költségvetési
rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
2.) 2018. évi közbeszerzési terv
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3.) Beszámoló a Közös Hivatal működéséről, személyi és tárgyi feltételeiről
Előterjesztő: jegyző
2018. március 22. (csütörtök)
Napirend: 1.) Civil szervezetek működéséről
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tájékoztatás, a 2018. évi támogatások felhasználásáról tájékoztató
Előterjesztő: Civil szervezetek
vezetői
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
2018. március 30. (péntek)
Napirend: 1.) A Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslatának
leadása a Gyermek-animációs
tér működtetésére vonatkozóan.
Előterjesztő: polgármester
2018. április 26. (csütörtök)
Napirend: 1.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
2.) 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány
elszámolásáról szóló rendelet
Előterjesztő: polgármester
3.) Zánka Község Önkormányzata
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Előterjesztő: Jegyző, Gyermekjóléti szolgálat munkatársa
2018. május (Képviselőtestületi ülés)
Napirend: 1.) Képviselőtestületi ülés megtárgyaja a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslatát
a Gyermek-animációs tér működtetésére vonatkozóan.
Előterjesztő: polgármester
2018. május 24. (csütörtök)
Napirend: 1.) A Balatonfüredi Rendőrkapitány
beszámolója a bűnmegelőzésről,
a nyári felkészülésről, valamint
az elmúlt időszak értékeléséről
Előterjesztő: Balatonfüredi
Rendőrkapitányság
2.) Beszámoló az egészségügyi
szolgáltatók
tevékenységéről
(háziorvos, fogszakorvos, védőnő)
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Előterjesztő: háziorvos, fogszakorvos, védőnő
3.) Tájékoztató az idegenforgalmi
szezonra való felkészülésről
Előterjesztő:
polgármester,
strandgondnok

2018. június 21. (csütörtök)
Napirend: 1.) Beszámoló az önkormányzati
társulásokban végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
2018. szeptember 20. (csütörtök)
Napirend: 1.) A 2018. évi költségvetés előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
2.) A nyári idegenforgalmi szezon
értékelése
Előterjesztő: polgármester
2018. október 25. (csütörtök)
Napirend: 1.) HEP felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
2018. november 22. (csütörtök)
Napirend: 1.) 2019. évi belső ellenőrzési terv
elfogadása
Előterjesztő: jegyző, belső ellenőr
2.) A 2019. évi költségvetést megalapozó helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3.) 2019. évi kulturális rendezvényterv
Előterjesztő: művelődésszervező
2018. december 13. (csütörtök)
Napirend: 1.) 2019. évi munkaterv javaslat
Előterjesztő: polgármester
2.) Étkeztetés térítési díjairól szóló
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3.) Temető-rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
4.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója
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Előterjesztő: Helyi
Bizottság elnöke

Értéktár

Közmeghallgatás: 2018. november
Filep Miklós
polgármester

***

Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
A téli szünet után karácsonyi élményekkel
feltöltődve, kipihenten és vidáman érkeztek
vissza a gyermekeink az óvodába, bölcsődébe.
A januári napok gyorsan teltek. Meglepődve
tapasztaltuk gyermekeinkkel együtt, hogy eljött
az ideje a farsangi készülődésnek. A betegségek miatt a mulatság eredetileg tervezett
időpontja megváltozott, de február 28-án végre
eljött a nagy nap. Nagyszerű, ötletes jelmezekbe
öltözött kis bölcsiseink és ovisaink vidáman és
lelkesen mulattak a farsangi bálon az óvoda
tornatermében. A farsangi mulatság sikeréhez a
meghívott vendégénekes Molnár Orsi nagyszerű produkciója az idei évben is nagymértékben
hozzájárult. Orsi évről évre visszajár hozzánk,
idén sem okozott csalódást. Gyerekek, felnőttek
egyaránt remekül szórakoztak a tréfás zenés műsor során. Nincs farsang fánk nélkül. A jó hangulathoz a szülők által készített házi finomságok
is hozzájárultak, amik a gyerekek életét napokig
megédesítették. A szülői munkaközösségnek a
terem díszítéséhez és a műsor anyagi támogatásához utólag is köszönettel tartozunk.
Február 21-én tartottuk a szokásos 2. félévi
szülői értekezletünket, amelyre a zánkai iskolából Horváth Lajos Igazgató Urat, és a leendő
első osztályos tanító nénit is meghívtuk. A
nagycsoportos gyerekek szülei részletes tájékoztatást kaptak a rájuk váró feladatokról és a
zánkai iskoláról.
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Az igazi tavasz idén sokáig váratott magára.
Februárban és márciusban alig láttuk a napsugarakat, ennek ellenére lelkesen készültünk a
német nemzetiségi Tánctalálkozóra, amit az
idei évben Veszprémben az Egry utcai óvodában
rendeztek meg. A tavaszi szünetben húsvéti
utáni nap 16 kisgyerekkel, gyönyörű népviseleti
ruhákba öltözve indultunk a fellépésre. Kis óvodásainkra igazán büszkék lehetünk, nemcsak
bátrak voltak, hanem remekül is táncoltak.
Ezúton is köszönjük a szülők közreműködését,
akik a szünetben elhozták az óvodába a fellépés
napján a gyerekeket.
Nemzeti ünnepünk Március 15-e előtt
lelkesen festették a vidám magyar zászlókat,
amivel a csoportszobában a kedvenc katonás
dalok és énekek kíséretében felvonultak.
A hónap egyik legfontosabb eseménye a
húsvéti népszokások felelevenítése. A nyuszi
várás izgalmas időszaka mindig lelkesedéssel
tölti el a gyerekeket. A locsolóversek tavaszi
dalok ismételgetésén túl, sokat barkácsolunk a
gyerekekkel.
Idén a tojásfestés és a tojásfa díszítése volt az
egyik leghangulatosabb nap húsvét előtt. Ennél
már csak az okozott nagyobb örömet a gyerekeknek, amikor március 28-án végre megérkezett a húsvéti nyuszi az óvodába. Már napokkal
előtte elkészítették a fészkeket. Ide a csokoládétojáson túl homokozó játékokat és labdákat is
rejtett a nyuszi. A tojáskeresésre az óvodásaink
és bölcsődéseink mellett, szeretettel vártunk
minden zánkai leendő óvodás kisgyermeket.
Köszönjük utólag is, hogy sokan elfogadták a
meghívást és elhozták a kicsiket. Hangulatos,
élményekkel teli napot, időszakot zártunk.
Simonné Mohos Éva
óvó néni

***

Iskola
Alsós hírek
A gyönyörű, illatos, madárcsicsergős, napsütéses tavaszon nem nagyon szeretek visszagondolni a hideg, ködös, szürke napokra, de
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mégis meg kell tennem, mert a „nemszeretem”
időben is rengeteg eseményben, programban
volt részünk.
Január 15-én Veszprémben tapsolhattak a
bérlettel rendelkező gyerekek, (kísérők Filepné
Kovács Julianna, Sántáné Magda Márta és
Szántó Edit) Rigócsőr király izgalmas kalandjainak.
A Magyar Kultúra Napját Szántó Edit vezetésével táncházzal köszöntöttük. Február 16-a
ismét nagyon izgalmas napnak ígérkezett.
Oly sok gyakorlás után a Balatonfüreden
került sor a Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei döntőjére, melyen a 2., 3., és 4.
osztályból csak 5 tanuló (Resze Máté, Filep
Lili, Molnár Boglárka, Györkös Áron, Simon
Júlia) tudott részt venni, mert sajnos nagyon
sokan megbetegedtek. Minden versenyzőnk
derekasan helyt állt, büszkék lehetünk rájuk!
Külön ki kell emelni a 2. osztályos Resze Mátét,
(felkészítője Sántáné Magda Márta) aki a 16.
helyet érte el, és Filep Lilit 3.osztály, aki 46. lett
(felkészítője Balázsné Pintér Rita). Természetesen sem ők, sem a többiek nem tudtak volna jó
helyezéseket elérni, ha a sok iskolai gyakorlás
mellett otthon a szülők nem gyakorolnak rendszeresen velük. Nagyon köszönöm ezt mindannyiunk nevében!
Március 5-én Szekeres Kornél rendőr őrnagy
úr tartotta meg következő, DADA óráját a 3. és
4. osztályban, mely a gyógynövényektől kezdve
a drogokig ölelte át az ismereteket, valamint a
„Jó hecc?” című kérdést feltéve beszélgetett a
gyerekekkel az egymás piszkálásáról, testi és
lelki bántásáról.
Március 8-án a 4. osztályosok közül 11
tanuló Szántó Edit tanítónő vezetésével részt
vettek az Oktatási Hivatal „MaTalent 3” online
tehetségazonosító mérésében. Az országban
közel 19000 4. osztályos tanuló vett ezen a
mérésen részt, s a megérkezett eredmények
alapján Barátossy Szabolcsot és Illés Jankát
„tehetség ígéretnek” minősítették.
Ezekben a napokban már lázasan készültünk
iskolánk 20. „születésnapjára”, valamint a
márc. 15-i ünnepségre. Kossuth- és 48-as
nótákat tanultunk, Bozzay Pál életével és mun-
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kásságával ismerkedtünk. Minden alsós kisdiáknak csákót, illetve pártát készítettünk,
melyet ők büszkén, és örömmel viseltek. Március 14-én igazán felemelő napban lehetett
részünk. Az iskolánál leróttuk tiszteletünket
névadónk emléktáblájánál, a temetőben hőseink sírjainál, a csákókban és pártákban. Szabó
Csoma 3. osztályos, valamint Csonka Ajsa és
Gál Bálint 4. osztályos tanulók Bozzay Pál egyegy versét szavalták. A délutáni ünnepségen is
csillogó szemekkel nézték és tapsolták a „kicsik” a szereplő „nagyokat”.
A következő hét sem telt izgalmak nélkül,
mert Dobosné Panni néni, Harapu-Kiss Tünde
néni és az elsősök vidám, kedves bemutatkozó
műsorát láthattuk, az iskolánkba látogató
leendő első osztályosokkal és szüleikkel együtt.
A gyerekek nagyon bátran, ügyesen szerepeltek,
igazi bozzayshoz méltóan szavaltak, énekeltek,
és csillogtatták meg német tudásukat. Az ovisok
a bemutató után meghallgatták, hogy milyen
ügyesen olvasnak azok a kis társaik, akikkel
tavaly még együtt játszottak. A kis vendégek a
következő órát a 4. osztályban töltötték, ahol
Szántó Edit leendő elsős tanító néni és
Harapu-Kiss Tünde „németes” tanító néni
érdekes, izgalmas, játékos feladatokkal adott
ízelítőt az iskolás életből.
A tavaszi szünet előtti utolsó kedden a
szokásosnak mondható húsvéti készülődésben
lehetett részünk, a Szülői Munkaközösség szervezésében. Az ügyes kezű anyukáknak köszönhetően a gyerekek sokféle meglepetést, ajándékot készíthettek. Volt filcnyuszi készítés, itt
Németh Lilla és Scherné Bácsi Móni szorgoskodott a gyerekekkel, de mindenképp
köszönettel tartozunk Morvai Andreának is, aki
minden anyagot gondosan előkészített ehhez a
helyszínhez. Kerchner Babettel és dr. Vissy
Gabriellával is ügyeskedhettünk, velük hungarocell tojásokat gyárthattunk. Tojáskoszorút
Bácsiné Csicsics Zsuzsával és Simonné Évával
köthettünk. Az ünnepi asztalt papírvirággal
díszíthettük, Gálné Judittal és Stumfpné Vass
Violettával. Meglephettük még családunkat
papírcsirkével és tojáskitűzővel is, Kamondiné
Helga, Filepné Julcsi és Horváth Barbara
segítségével. A bejárati ajtókat sem elfeledve,
csodás ajtódíszeket tervezhettünk és ra-
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gaszthattunk Gaálné Zsuzsa és Gaálné Kapás
Kriszti segítségével. Külön köszönet Gaálné
Krisztinának, aki karácsonyra is, és most
húsvétra is nagyon sok előre otthon elkészített,
kiégetett kerámia alapot hozott, és ajánlott fel
iskolánknak!
Április a versenyek hónapja is volt. A 4.
osztályos Simon Júlia és Barátossy Szabolcs
körzeti alapműveleti matek versenyen vettek
részt április 11-én, ahol Barátossy Szabi az
előkelő 6. helyezést érte el. (felkészítő Szántó
Edit).
Másnap írták meg a 3. és 4. osztályos tanulók
Filep Lili, Molnár Boglárka, Szabó Csoma 3.
osztályos, Barátossy Szabolcs, Nagy Levente
Sándor és Simon Júlia 4. osztályos tanulók a
Herman Ottó verseny iskolai fordulóját. Az
eredményeket később kapjuk meg. (felkészítők:
Szántó Edit, Balázsné Pintér Rita)
Április 13-án újabb megmérettetésre került
sor. Veszprémben írta meg a Bendegúz levelezős verseny megyei fordulóját Resze Máté
2.o., Gondos Réka 3.o., Illés Janka és Simon
Júlia 4. o. tanulók. (iskolai szervező Szántó
Edit) Eredmények itt is később várhatóak.
Április 19-én nagyon izgalmas délelőttünk
volt! A pályaorientációs nap keretében ellátogattunk a zánkai lovardába, a Boróka kertészetbe és az állatorvosi rendelőbe. Az iskolában rendőrségi és tűzoltó bemutató várt ránk.
Mivel a napról részletes beszámolót kapnak a
kedves olvasók, nem is szaporítom tovább a
szót, de azt még megírom, hogy amikor
megkérdeztük a gyerekeket, hogy egy tízes
skálán hányasra értékelik ezt a napot, szinte
egyöntetűen kiabálták, hogy „…legalább
száz!!!” (A matematikai pontatlanságra most
semmiképp ne figyeljünk oda!)
Április 21-én délelőtt tartottuk szokásos
versmondó versenyünket, a 48-as események, a
hazaszeretet, a hazafiasság jegyében. A gyerekek sok szép verset tanultak meg, így a
zsűrinek (Gaál Tiborné Zsuzsa, György Péter,
Harapu-Kiss Tünde, Pálffyné Szabó Ida) ismét
nehéz dolga volt.
A következő eredmények születtek:
1. osztály: 1.Tesényi Léna 2. Stumpf Réka,
Tóth Ádám, 3. Rédling Boglárka, Illés Léna
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2. osztály: 1. Resze Máté, Máté Míra, 2. Dajka
Emma, Barátossy Álmos, Sirsom Celesztina,3.
Horváth Janka, Scher Gergely, Tóth Richárd
3. osztály: 1. Szabó Csoma, 2. Keller Bence
3. Gondos Réka, Molnár Boglárka
4. osztály: 1. Simon Júlia, 2. Illés Janka,
CsonkaAjsa, 3. Lengyel Jázmin, Varga Babett
Külön
dicséretben
részesült:
Barátossy
Szabolcs, Kovács Áron
Délelőtt nem csak szavaltak, hanem
sportoltak is gyermekeink. Dobosné Panni néni
vezetésével izgalmas sorversenyt, és osztályok
közötti kidobókat tartottunk. Ez a program
mindig nagy sikert arat!
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Zsófia 15., Tóth Dalma 16. lett. Gratulálunk a
helytállásukhoz!
A 8. –os felvételizők hónapokon keresztül
gyakoroltak a sikeres eredményért, amely
alapján mindenkit felvettek az általa megjelölt
iskolák egyikébe. Részletek a következő számban! A tanulói, szülői döntés meghozatalában
sokat segítettek a nyílt osztályfőnöki órák,
amelyeken több középiskola intézményvezetője
szakszerű, érdekes tájékoztatót tartott a náluk
folyó sokszínű diákéletről, lehetőségekről.
Jelenleg az Országos Kompetenciamérés
sikerességéért dolgozunk (magyar, matematika,
német tantárgyakból).

Április 27-én mondókázással, énekléssel és
egy kis tánccal csatlakoztunk az országos
Trachttaghoz, a népviselet napjához. A gyerekek az otthon felkutatott, örökölt ruhadarabokat,
és rozmaring ágakat viseltek ezen a napon.

Február 14-én tartottuk az összevont- és
osztály szülői értekezleteket. A nyolcadikosok
továbbtanulási ügyeinek intézése miatt január
25-én már volt egy szülői „maraton”, április 25én pedig az évzárással kapcsolatos rendkívüli
szülői értekezlet volt. Ezúton szeretnénk
megköszönni Filepné Kovács Juliannának,
informatikus könyvtárosunknak a lelkiismeretes,
segítő ügyintézést.

Még másfél hónap van a tanév végéig, mely
szorgos munkát, tanulást, osztálykirándulásokat,
és sok-sok egyéb programot tartogat számunkra.
Ehhez kívánok sok erőt, kitartást diákjainknak, a
szülőknek, na és persze magunknak is!

Filmvetítésekkel és a hozzájuk kapcsolódó
beszélgetéssel emlékeztünk meg a kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatairól („A
gulag rendszer”), és a holokauszt áldozatairól
(„Sorstalanság”).

Április 26-án bérletes színházi előadáson
Furulyás Palkó kalandjain izgulhattunk a
Faluházban.

Balázsné Pintér Rita
***

Felső tagozat hírei
Január 24-én a Holt költők társasága, február 1jén a Mágnás Miska, március 20-án a
Kincskereső
kisködmön
című
előadást
tekintettük meg 40 felsős tanulónkkal a
veszprémi színházakban. Az idei összeállítás a
gyerekek visszajelzései alapján nagyon sikeres
volt. Jövőre is megyünk!
A mindennapi iskolai munka mellett
folyamatosan készültünk az Arany János
magyarverseny országos döntőjére, amelyet
Budapesten, a Műszaki Egyetemen rendeztek
március 25-én. Eredményesen szerepelt három
tanulónk: Sibak Dorottya Lilla 14., Simon

A kora tavaszi hónapokat a márciusi nemzeti
ünnepünkre való készülődéssel töltöttük. Az
egész iskolát megérintette a 48-as lelkesedés:
könyvtári órák Julcsi nénivel, daltanulás,
csákók és párták készítése, az ünnepi műsorra
való felkészülés és a hozzá tartozó díszlet
elkészítése.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc
170. és iskolánk névadó ünnepségének 20.
évfordulóját egész napos megemlékezéssel
ünnepeltük. A temetői megemlékezésre való
felkészülést Siposné Bányai Ildikó DÖKvezető irányította. A központi műsor – melyet a
község elöljáróin kívül megtisztelt jelenlétével
dr. Kontrát Károly belügyminiszter- helyettes,
Szabó Lajos, a tankerület vezetője - egyik
fénypontja a palotás volt, melyre Böhmné
Kocsis Szilvia és Böhm Tamás vezetésével
hónapokig készültek tanulóink. A műsor
szervezői (Csékei Marianna és Stumpfné Vass

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: Simonné Mohos Éva

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: T. Horváth Lajos
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A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciamérésének legfrissebb eredményei
2016/2017. tanév
Matematika

(szövegértés)

6.

1617

1629

1623

8.

1772

1755

1763,5

Padányi tagiskolája

1694,5 1692

1693,25

Tantárgyi és össz. átlag

1639

1610

1624,5

8.

1705

1654

1679,5

átlaga

Tantárgyi és össz. átlag
6.

1672
1602

1632
1619

1652
1610,5

Tantárgyi és össz. átlag

8.

1725

1648

1686,5

Bárdos Lajos

1663,5 1633,5
1608
1613

1648,5
1610,5

Tantárgyi és össz. átlag

1690

1667

1678,5

Református

Tantárgyi és össz. átlag
6.
5.Balatonkenese
8.
Pilinszky János

1649
1537

1640
1525

1644,5
1531

Tantárgyi és össz. átlag

1768

1731

1749,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.

1652,5 1628
1597
1593

1640,25
1595

Tantárgyi és össz. átlag

Endrődi Sándor

8.

1723

1626

1674,5

Művészetek Völgye

Tantárgyi és össz. átlag

1660

1609,5

1634,75

Tantárgyi és össz. átlag

6.

1596

1569

1582,5

8.

1704

1664

1684

Nivegy-völgyi

Tantárgyi és össz. átlag
8. Balatonfüred 6.

1650
1570

1616,5
1558

1633,25
1564

Tantárgyi és össz. átlag

8.

1714

1673

1693,5

Tantárgyi és össz. átlag
9.
Balatonfüred 6.
8.
Református

1642
1524
1737

1615,5
1537
1696

1628,75
1530,5
1716,5

Tantárgyi és össz. átlag

Tantárgyi és össz. átlag
6.
10. Szigliget
8.
Tantárgyi és össz. átlag
6.

1630
1553
1721
1637
1561

1616,5
1535
1655
1595
1568

1623,5
1544
1688
1616
1564,5

Tantárgyi és össz. átlag

8.

1666

1616

1641

Iskola

1. Balatonalmádi
Györgyi Dénes

Osztály

Tantárgyi és össz. átlag
6.

2. Nagyvázsony
Kinizsi Pál
3. Tapolca

Nagyboldogasszony

Tantárgyi és össz. átlag
6.

4. Balatonalmádi
8.
Vörösberény

6. Alsóörs

7. Révfülöp

Radnóti Miklós

Budapesti
iskolák átlaga

Magyar

Oszt.átl. és
össz.átlag

Iskola

15. Tótvázsony

Megyeszékhelyek

16. Tapolca

17. Csopak

18. Litér
Református

19.Monostorapáti

20. Balatoncsicsó

21. Balatonfűzfő
Irinyi János

Országos átlag

Osztály

Matematika

Magyar
(szövegértés)

Oszt.átl. és
össz.átlag

6.

1437

1490

1463,5

8.

1737

1647

1692

1587

1568,5

1577,75

6.

1528

1542

1535

8.

1640

1599

1619,5

6.

1584
1490

1570,5
1533

1577,25
1511,5

8.

1645

1623

1634

6.

1567,5
1518

1578
1575

1572,75
1546,5

8.

1609

1564

1586,5

6.

1563,5
1466

1569,5
1513

1566,5
1489,5

8.

1652

1630

1641

6.

1559
1548

1571,5
1493

1565,25
1520,5

8.

1628

1582

1605

1588

1537,5

1562,75

6.

1494

1452

1473

8.

1652

1615

1633,5

6.

1573
1470

1533,5
1464

1553,25
1467

8.

1665

1564

1614,5

6.
8.

1567,5
1466
1612

1514
1503
1571

1540,75
1484,5
1591,5

1537
1460
1573
1516,5
1486

1538
1486
1582,5
1534,25
1481

22. Nemesvámos

6.
8.

Városi
átlaga

6.

1539
1512
1592
1552
1476

8.

1583

1544

1563,5

6.

1529,5
1442

1515
1434

1522,25
1438

8.

1543

1503

1523

1492,5

1468,5

1480,5

6.

1459

1408

1433,5

8.

1512

1501

1506,5

Petőfi Sándor
Tantárgyi és össz. átlag

iskolák

1613,5 1592
1524
1567

1602,75
1545,5

1689

1658

Községi
átlaga

1606,5 1597

1601,75

Tantárgyi és össz. átlag

6.

1499

1668

1583,5

8.

1601

1598

1599,5

Keresztury Dezső

Tantárgyi és össz. átlag
13. Balatonfüred 6.
8.
Eötvös Loránd
Tantárgyi és össz. átlag
6.
14. Tihany
Illyés Gyula Bencés 8.

1550
1526
1664
1595
1559
1594

1633
1554
1607
1580,5
1600
1571

1591,5
1540
1635,5
1587,75
1579,5
1582,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
24. Berhida
8.
II. Rákóczi Ferenc
Tantárgyi és össz. átlag
6.
25. Berhida
8.
Ady Endre

1485,5
1341
1559
1450
1233
1400

1454,5
1382
1517
1449,5
1349
1389

1470
1361,5
1538
1449,75
1291
1394,5

Tantárgyi és össz. átlag

1576,5 1585,5

1581

Tantárgyi és össz. átlag

1316,5

1369

1342,75

Tantárgyi és össz. átlag
6.

11. Badacsonytomaj
Tatay Sándor

8.

Tantárgyi és össz. átlag

12. Zánka
Bozzay Pál

1627

Tantárgyi és össz. átlag

iskolák

23. Nemesgulács

Forrás: www.oktatas.hu
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Violetta) köszönik a segítséget Rábaközi Rita
énektanárnak és Lipovszky- Drescher Mária
művészkollegának is. Büszkék lehetünk tanítványainkra!
A Pénzügyi és vállalkozói témahét keretében
isko-lánkban előadást tartott Schmidtné Farkas
Tímea osztályvezető és Ács Lajos, az ÉszakDunántúli Régió Veszprémi Igazgatóságának
vezetője.
Az Országos Honismereti Verseny 2., 3., 4.
fordulója sikeresen lezajlott. Megyei 5. helyet
ért el Szabó Nimród 5. osztályos és Stumpf
Enikő 6. osztályos tanulónk. Megyei 4. helyen
végzett Stumpf Attila 5. osztályos, megyei 3.
pedig Böhm Marcell és Morvai Tamás 7.
osztályos diákunk. A komplikált, nehéz feladatsorok 7-féle műveltségi területen bővítették a
résztvevők tudását. Kitartó kutatómunkájukért
külön dicséretet érdemelnek!
Április 8-án, szombaton tartottuk szavalóversenyünket a hazaszeretet jegyében alsó és felső
tagozaton egyaránt. A felső tagozatból 19-en
vállalták a döntő megmérettetést. A költészet
napja tiszteletére összeállított műsorban József
Attilára és Bozzay Pálra, névadónkra emlékeztünk, életrajzi ppt-vel, valamint József Attila
szívhez szóló meséjével (Csoszogi, az öreg
suszter), és természetesen nem hiányozhattak a
különböző stílusban megzenésített versek,
amelyekre a versmondó végén szavazhattak a
résztvevők. A győztes klip a Szabadság, szerelem című Petőfi- vers feldolgozása volt.
Köszönjük a zsűri munkáját: Loch Ildikó igazgatóhelyettesnek, Kereszturi László tanárnak és
tehetséges versmondónk, Osváth Csilla gyógytornásznak. S íme. az eredmény: 3. helyezett
Sibak Dorottya Lilla 5. osztályos, 2. helyezett
Simon Zsófia 6. osztályos, 1. helyezett
Karácsony Nikolett 7. osztályos és Gaál
Zsuzsanna 6. osztályos tanulónk lett. A
gratuláció mellé kívánjuk, hogy sok szép percet
szerezzenek gyönyörűséges magyar nyelvünkön
írt költeményeink a jövőben is minél több
embernek!
Csékei Marianna,
Stumpfné Vass Violetta

28. évfolyam 1-2. szám
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Nagy meglepetés ért minket: a zánkai önkormányzattól kétszázezer forintos támogatást
kaptunk németoktatásra. Módszertani anyagokkal, német nyelvi játékokkal tehetjük így még
színesebbé a nyelvi órákat. Köszönjük szépen!!
Április 11-én harmadikosokból-negyedikesekből álló kis csapattal részt vettünk a
"Pfiffikus - Deutsch macht Spaß" játékos német
vetélkedőn Veszprémben a Dózsa iskolában,
melynek központi témája a tavasz volt. A
harmadik osztályt Molnár Boglárka és Szabó
Csoma, a negyedik osztályt Csonka Ajsa és Illés
Janka képviselte. A gyerekek jókedvvel, sok
tapasztalattal és ajándékkal tértek haza.
Április 27-én a Tracht Tag alkalmából aki
tehette, otthonról hozott, örökölt népviseleti
ruhában, kombinálva a mai ruháinkkal, jelent
meg, vagy rozmaring ágból készített kitűzőt
viselt. A második órában a már megtanult
mondókákkal, játékos énekkel és tánccal
próbáltuk felhívni a gyerekek figyelmét, hogy
elődeink játékai, mondókái számunkra is
lehetnek izgalmasak, élvezetesek.
A nemzetiségi rajzversenyen sikeresen szerepeltek tanulóink. Gaál Botond hatodikos
bozzays diákunk pályamunkáját beválasztotta a
zsűri az országos kiállítás darabjai közé, ahol a
600 pályamű közül Botond külön díjat kapott.
A budapesti kiállítás (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Nádor u. 22.) május 9-től május 16. volt megtekinthető.
Harapu Kis Tünde

DÖK
A második féléves programjaink a sport jegyében indultak. Januárban kezdődtek az
asztalitenisz verseny selejtező fordulói. A
maratonira sikerült torna eredményét csak
áprilisban tudtuk kihirdetni a sok jelentkező
miatt. Nagyon örülünk, hogy programunk ily
nagy népszerűségnek örvendett. Az eredmény.
1. Dégi Dominik, 2. Borbély Balázs, 3. Koncz
Ábel. Külön köszönet Dégi Henriettának és a
garázs ABC-nek a program támogatásáért.
Köszönjük szépen!
Februárban futsal-bajnokságot hirdettünk
meg a felsős focikedvelők részére. A döntőt
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nagy küzdelemben a nyolcadik osztályos csapat
nyerte.
Februárban került sor az iskolai farsangi
program lebonyolítására. Ebben a tanévben is
segédkeztünk a kedvelt tánc- és karaoke-terem
berendezésében és működtetésében.
Márciusban nemzeti ünnepünk programjának megszervezésébe is bekapcsolódtunk. Az
iskolánk névadóját, valamint a temetőben
nyugvó nemzeti hőseink emlékét versekkel,
életútjuk rövid ismertetésével idéztük fel,
sírjaikra koszorút helyeztünk el.
A víz világnapja alkalmából gyűltünk össze
iskolánk könyvtárában március 10-én. Diákönkormányzatunk egy rendhagyó, saját magunk
által összeállított online csoportos vetélkedőre
hívta az intézmény tanulóit. Az általános, a
vízzel kapcsolatos kérdések mellett a fő hangsúlyt szűkebb környezetünkre, a Balatonra helyeztük. A tartalmas vetélkedés rendhagyó módja mindenkinek elnyerte tetszését, így a jövőben
is szervezni szeretnénk hasonló formában
programot.
Április 21-én a Földünkkel kapcsolatos ismeretanyag került a középpontba. Növény-és
állatvilág, víz és környezetvédelem témában
mérték össze tudásukat felsős tanulóink. Az
akadályverseny állomásain az elméleti kérdések
mellett gyakorlati tudásukat is megcsillanthatták. A természet közeli aktivitások során- lajhármászás, célbadobás, növénymeghatározás,
mocsárjárás, futás- mimdenki kipróbálhatta
magát, ügyességét, jártasságát.

élelmiszerekről, a tudatos táplálkozásról és a
vitaminokról szerezhettek ismereteket. A
témahéthez kapcsolódott a felső tagozatosoknak
szervezett Föld napi akadályverseny is.

Herman Ottó Kárpát-medencei
Biológia verseny
Iskolánk az idei tanévben indult először ezen a
versenyen. A helyi válogató után 3 tanulónk vett
részt Veszprémben, a Vetési Gimnáziumban
rendezett megyei döntőn. Itt Borbély Balázs 7.
osztályos tanuló 10., Cseh András 8. osztályos
tanuló 12. és Pádár Ákos 7. osztályos tanuló 15.
helyezést ért el. Felkészítőjük Molnár Katalin
volt.

Herman Ottó Természetismereti verseny
Iskolánk ebben az évben is részt vesz a Herman
Ottó Természetismereti 3 fordulós tesztversenyen. Az első fordulót minden 3-6. osztályos
tanuló megírta. Közülük a legjobb eredményt
elérő 16 tanulót beneveztük a 2. fordulóba.
Közülük az országos döntőbe jutott: 4.
osztályból Barátossy Szabolcs, Simon Júlia,
Nagy Sándor Levente (felkészítőjük: Szántó
Edit), 5. osztályból Cseh Gábor Botond,
Molnár Márton, Sibak Dorottya Lilla
(felkészítőjük: Molnár Katalin) és 6. osztályból
Barátossy Botond, Gaál Zsuzsanna (felkészítőjük: Molnár Katalin).
Az országos döntő május 27-én, Budapesten
kerül megrendezésre.

Siposné Bányai Ildikó

***
Ökoiskolai híreink
Fenntarthatósági Témahét
2016 óta minden évben megrendezésre kerül a
Fenntarthatósági Témahét. Az a cél, hogy a
diákok figyelmét koncentráltan ráirányítsuk a
fenn-tarthatóság fontosságára, az ő személyes
érin-tettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is
sokat tehetnek a Föld védelméért. Iskolánk az
idei tanévben is csatlakozott a rendezvényhez. A
felső tagozatosok Molnár Katalin irányításával,
egy-egy tematikus óra keretében az egészséges

A Bakony-Balaton UNESCO Globális
Geopark ebben a tanévben is megrendezte
vetélkedőjátékát. Iskolánk csapata: Barátossy
Botond 6. osztályos és Pádár Ákos 7. osztályos
tanuló, Molnár Katalin vezetésével sikeresen
túljutott a 2 fordulós elődöntőn és bejutott az
első legjobb csapatnak rendezett döntőbe.
A döntőt a zánkai Gyógynövény-völgyben
rendezték, ahol a délelőtti túrán látottakat
visszakérdezték és egy rövid előadást is kellett
tartani. A mi csapatunk végül a 4. helyezést érte
el és 2 napos táborozást nyert.
Ezúton is köszönjük Takács Ferenc, a Pádár
szülők és Vissi Gabriella segítségét.
Molnár Katalin
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Kora tavaszi sporteredményeink

A tavasz beköszöntével a sportversenyek is
elkezdődtek. Legelsőként március 23-án, a
körzeti mezei futóversenyen szerepeltek diákjaink Balatonfüreden. Idén az időjárás és a
gyerekek egyéb elfoglaltsága miatt csak kisebb
létszámmal vettünk részt a kiserdei futáson.
Eredményeink:
Gaál Botond
4. hely
Gaál Zsuzsanna
5. hely
Bakonyi Jázmin
5. hely
Hegyi Rebeka
10. hely
A verseny megyei fordulójában, Veszprémben
Zsuzsa 14., Botond 21., Jázmin 22. helyezést ért
el a népes mezőnyben.
Simon Júlia április 14-én Budapesten a
diák-olimpián, párbajtőrben korosztályában
3. helyezést ért el.
Április 18-án focistáink is labdába rúgtak
Tihanyban a kis iskolák körzeti versenyén. A
lejátszott két mérkőzésből egyet nagy fölénnyel
nyertek (9:0), a másodikat szoros küzdelemben
(2:1) elveszítették, így a házigazdák léphettek
tovább a megyei fordulóra. Csapattagok: Cseh
András, Tóth Levente, Lakosi Péter, Borbély
Balázs, Takács Flórián, Horváth András, Dégi
Dominik, Kustán Roland, Stróbl Kornél, Gócza
Márk, Molnár Richárd
Április végén, ugyanennek a versenytípusnak
körzeti döntője után, már szebben csillogtak
érmeink. A kis iskolák atlétika versenyén, a
zánkai Erzsébet táborban, öt iskola csapatai,
váltói és egyéni versenyzői mérték össze gyorsaságukat és ügyességüket a megyei bajnokságra jutásért.
Elért eredményeink:
Csapatban:
Fiú csapat
I. helyezés
(Gerencsér Alex, Takács Flórián, Gaál
Botond, Stróbl Kornél, Gerencsér Ádám,
Muzsi Zoltán)
Lány csapat
III. helyezés
(Török Lara, Bakonyi Jázmin, Gaál
Zsuzsanna, Endresz Boglárka, Lengyel
Jázmin, Csonka Ajsa)
Egyéni összetett:
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Lengyel Jázmin II. korcsoport
Gerencsér Alex
IV. korcsoport
Gerencsér Ádám II. korcsoport
Gaál Botond
III. korcsoport
Svédváltó:
Lány csapat
I. helyezés
(Lengyel Jázmin, Gaál Zsuzsanna,
Jázmin, Steierlein Luca)

I. hely
I. hely
II. hely
III. hely

Bakonyi

Fiú csapat
II. helyezés
(Gerencsér Ádám, Gaál Botond, Borbély
Balázs, Koncz Ábel)
600 m futás:
Gaál Zsuzsanna

III. hely

800 m futás:
Bakonyi Jázmin
Morvai Tamás

III. hely
III. hely

Az első helyezéseket elérők képviselhetik
iskolánkat a május 15-én Veszprémben megrendezésre kerülő megyei versenyen.
Kereszturi László
testnevelő

***
Kalandos verseny
Az idei tanévben iskolánkból 3 csapat vett részt
a Szalay Kiadó által meghirdetett olvasást népszerűsítő Kalandos versenyben. Közép-Dunántúli régióban a Farkaskák csapata (3. osztály:
Csekő Luca, Filep Lili, Györkös Áron, Molnár
Boglárka) 12., a Kék tigrisek csapata (4.
osztály: Borbély Eszter, Gál Bálint, Lengyel
Jázmin, Simon Júlia) 59., az Űrkommandósok
csapata (5. osztály: Kustán Lili, Németh
Virgina, Sibak Dorottya Lilla, Szücs Petra) 31.
helyen végzett.
Filepné Kovács Julianna

***
Pályaorientációs nap iskolánkban
2018. április 19.
Első ízben szerveztünk tanítás nélküli
munkanapot annak érdekében, hogy iskolánk
keretein belül számos hivatás képviselőjével
találkozhassanak tanulóink. Pályaorientációs
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napunk programja gazdag és értékes volt,
köszönhetően egyenruhás segítőinknek, valamint több zánkai vállalkozásnak, munkahelynek.
A gyerekek izgatottan várták a rendőrök és
tűzoltók érkezését, és a különböző helyszínek
munkatársaival való találkozást. Mindannyian
tudták, hogy érdekes programokat tartogat
számukra ez a nap!
Az egyenruhás kollégák pontosan, alapos felkészülést követően érkeztek iskolánkba, így a
gyerekeknek sok izgalmas lehetőséget kínáltak
fel. Beülhettek a rendőrségi autókba, megismerkedtek a gépjárműfecskendő berendezéseivel,
kipróbálhatták a reflektor tornyot, felpattantak a
rendőrmotor nyergébe, megismerkedtek az akciók és bevetések veszélyeivel, nehézségeivel.
A védőfelszerelések, a fegyverek, gumibot, bilincs, lézeres céllövészet, szirénázás… mindmind érdekes élményt jelentettek számukra!
Bors, a rendőrkutya gyermekbarát szelídségével éles ellentétben állt, amikor néhány másodperc alatt elkapta a menekülő „bűnözőt”.
Állkapcsát szorosra zárva csak határozott
utasításra engedte őt el. Később egy önként
jelentkező tanulónk is kipróbálhatta bátorságát a
kutyával szemben.
A szomszéd óvodások figyelmét is lekötötték
a nálunk vendégeskedő tűzoltók és rendőrök.
Az alsó tagozatos gyerekek a faluban a
Boróka Kertészetet, az Állatorvosi Rendelőt, és
a Rozmaring Lovasudvart látogatták meg.
A kertészetben Pádár Andrea és fia, Pádár
Tamás bemutatta a kertészek hosszú életének
titkát, a szabad levegőn végzett jókedvű munkát.
Megismerkedtek az egyes évszakok aktuális feladataival, az üvegházakban folyó tevékenységekkel, a sokáig díszlő virágok gondozásával.
A gyerekek kipróbálhatták a büdöske ültetésének fogásait, óvatosan és büszkén vitték
haza a saját maguk által ültetett palántát.
Az Állatorvosi Rendelőben dr. Vissi
Gabriella és férje, dr. Barátossy György megmutatta az orvosi rendelőben található állatokat,
gabonasiklókat, halakat, cicákat. Megismer-
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hették táplálkozásukat, gondozásukat, és az
állatok védelmével kapcsolatos teendőket is. A
gyerekek alaposan kivizsgálták az ebbe beletörődött Gyergyó kutyust, ellenőrizték fogazatát,
majd a biztonság kedvéért ultrahang vizsgálatot
is végeztek rajta.
A lovasudvarban Bábel Ferenc fogadta a
gyerekeket, itt megismerhették a lovak elhelyezését, etetését, gondozását, a különféle lószerszámokat és eszközöket, a széna és a szalma
közti különbséget. Megtudhatták, hogy az istálló
menedéket nyújt az egyébként fogyatkozó
számú fecskéknek is, mert a nagyobb madarak
elől védve vannak, és
sok-sok táplálékot találnak itt.
A felsősök a Theodora étterem és a Canter
Borház munkájával ismerkedtek.
A Theodora étteremben Kamondi Tamás
üzletvezető és munkatársai szívesen vállalták a
gyerekek fogadását. Titz Zoltán főszakács a
konyhában zajló teendőket, a különféle berendezéseket, a legújabb sütési-főzési eljárásokat és
módszereket ismertette, az éttermi részben
Kamondi Tamás irányításával rendeléseket vehettek fel, felszolgáltak, valamint a nyugtaadás
és számlázás lépéseit ismerhették meg a gyerekek.
A Canter Borházban Gelencsér Gergő főborász mutatta be az ott zajló munkát. Megtudhattuk, hogy a pincemunkák jó része
érintőképernyős vezérléssel történik. Végigkísértük a szőlő útját az erjedésen át egészen a
palackozásig, majd a laborban minőségellenőrzésre is sor került. A borház munkatársai
jóvoltából a gyerekek és a felnőttek finom
szőlőlével és ropogtatni valóval frissülhettek fel.
Úgy érezzük, első pályaorientációs napunk
eredményes volt, mert a gyerekek több szakmát
közelről is megismerhettek, és hangulatos
találkozásokban volt részük.
Nagyon köszönjük minden kedves közreműködőnek, hogy szívvel-lélekkel vállalták hivatásuk bemutatását!
Loch Ildikó
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FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET

Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
A 2018-as évet a Magyar Kultúra Napjával indítottuk 2018. január 20-án. Ezen ünnep alkalmával köszöntünk el Némethy Kornéliától, a
Magyar Tenger Népdalkör művészeti vezetőjétől, aki 1995 és 2017 között vezette a Magyar
Tenger Népdalkört, de most elköszönt Zánkától,
és a méltón megérdemelt pihenést választotta.
A népdalkör gyönyörű műsorral készült
Kornélia tiszteletére, aki ezúttal a nézőtérről
figyelte az előadást, de egy dal erejéig színpadra
szólították a kórustagok, ahol együtt játszott a
régi és az új művészeti vezető. Kornélia helyét
Jana Norbert vette át, aki szintén harmonikán
kíséri a népdalkört. Némethy Kornélia az ünnepségen meghatódottan vette át Filep Miklós
Polgármester Úrtól és Lukács Ágnes Jegyző
Asszonytól a Zánka Köz-ségért kitűntetést,
melyhez ezúton is gratulálunk!
Mivel idén sajnos csak pár napra fagyott be a
Balaton, így a Jeges Strandparti helyett Télűző
Boszorkánypartit tartottunk a Faluház udvarán
2018. február 10-én 15.00 órától.
A télűzés receptje a következő volt:
Végy egy rusnya ruhát!
Vedd magadra!
Gyere el a fenti időpontban a Faluházhoz!
Egyél a frissen sült fánkból, igyál a forraltborból!
Égesd el velünk a Kiszebábot!
Mulatozva zavarjuk el a telet!
A Népdalkör igazi télűzést tartott Jana Norbert vezetésével, közben ittuk a finom forralt
bort, és meleg teát, majd megkóstolhattuk a finom fánkot is, amit a Faluház udvarán sütöttünk.
A fánkot Herceg Magda, Kocsis Ervinné Ila és
Dél Jenőné Ági dagasztotta és sütötte. Ahogy
sült a finom fánk, egyre többen- és többen lettek,
és mindenki jóízűen kóstolta a frissen sült
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csemegét. A Kiszebábot elégettük, a nap ki is
sütött, de valamit biztosan elrontottunk a télűzés
közben, hiszen a következő héten megérkezett a
hó, és a hideg. Ennek ellenére nagyon jól érezte
magát, aki eljött. Estig tartott a bolondozás,
melyhez Borda Lajos vidám zenét szolgáltatott.
2018. február 23-án Zentai Gábor “Az
Észak-Balatoni Vasútvonal és a Nohabok”
című kiállításának megnyitójára invitáltuk az
érdeklődőket. A tárlatot Kocsor Ferenc, a Tapolcai Vasútállomás nyugalmazott vezetője nyitotta
meg, aki valóságos vasúttörténeti előadást tartott.
Kitért Tapolca és Zánka vasúti kötődéseire, és
kiemelte a hajdani legendás mozdony, a Nohab
óriási jelentőségét a vasúttörténetben és a
Dunántúl közlekedésében. Zentai Gábor Tapolcán a művelődési ház igazgatójaként dolgozott,
fotói a vasúttörténeti kiállítás alapját képezik.
Már 7. éve, hogy nagy hagyománya van
Zánkán, a Nőnapnak. Évről-évre fergeteges
műsorral lepik meg a Hölgyeket a helyi
Nevesincs Színjátszókör férfi tagjai. Idén március 10-én az orosz származású Zánkanov Család
kelt életre a színpadon a fiúk személyében. A
több mint egy órás darabban fő hangsúlyt kaptak
a szerelmi románcok. A változatos történetet a
fiúk által énekelt dalok tették fantasztikussá. A
színházak által is irigyelhető díszlettel, és
ruhákkal találkozhattak a nézők, melyek mind a
csapat és a színjátszó lányok keze munkáját
dicsérte. Óriási összetartás, és a kitartó munka,
amit a közönség percekig tartó vastapssal jutalmazott meg. A hölgyeket tulipánnal, és egy
„Vágykeltő Ricinusolajjal” ajándékozták meg a
fiúk. A műsor után hajnalig tartó bálban mulathattak a zánkaiak, a HelloKids zenekarral.
Nagy ünnepségre készült idén a Bozzay Pál Általános Iskola. Március 14-én délután az 18481849-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 170. és az iskola névadójának 20. évfordulóját ünnepeltük a Faluházban. Az ünnepséget egyedivé tette az iskola névadójára, a
legifjabb Pilvax-körös Bozzay Pálra való méltó
emlékezés, melynek keretében átadásra került a
restaurált Bozzay Biblia (1840), és bemutatásra
került Bozzay Pál életmű kötete, melyet György
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Péter János és Praznovszky Mihály írt. A
Bozzay Bibliát Filepné Kovács Julianna mutatta
be, a Bozzay kötet részletes bemutatására pedig a
Költészet Napján került sor. A március 15-ei
ünnep alkalmával Vásárhelyi Emese keramikusművész,’48-as témájú alkotásokat ajándékozott
az iskolának. Az iskola diákjainak színvonalas
előadásán jelen volt Kontrát Károly, térségünk
ország-gyűlési képviselője, aki elismerő szavakkal beszélt Zánkáról. A rendezvény alkalmával
Filep Miklós Polgármester Úr és Lukács Ágnes
Jegyző Asszony ünnepélyesen gratulált Osvátné
Ács Juliannának nyugdíjba vonulása alkalmából, munkájának elismeréseként pedig a
„Zánka Községért” kitűntetést adományozta,
melyhez szívből gratulálunk!
A Faluház klubjainak is új korszaka kezdődött.
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, az Életmód
Klub, a Magyar Tenger Népdalkör, a Nőklub, a
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Nevesincs Színjátszókör, a Kertbarát Kör, a
Honismereti Kör egy egyesületbe tömörült a
különböző nemes célok elérése érdekében. Az
egyesület 2018. április 18-án alakult meg,
Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesület
néven. Az egyesület vezetőjének egyhangúlag
Gaál Tibornét választották a klubok, aki örömmel fogadta a felkérést. Az egyesület legfőbb
célja Zánka község művelődésének fejlesztése,
művészeti és kulturális programjainak szervezése, kulturális örökségeinek és hagyományőrző szokásainak ápolása, megőrzése.
Reméljük, sikeresen tudnak majd a klubok
együtt dolgozni, együtt tenni Zánkáért.
Köszönjük, hogy ilyen nagy számban látogatják a programokat, a különböző összejöveteleket! Tartsanak velünk továbbra is!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Zánka Faluház

***
Köszönet Kornéliának!
„Néked zeng ez dal ,
Szívünk téged ünnepel ma„
2018. január 20-án ünnepeltük és köszöntöttük – a Kultúra Napjának keretén belül – Némethy
Kornéliát, a Zánkai Magyar Tenger Népdalkör művészeti vezetőjét. Aki 22 évig kísérte a
Népdalkört fellépések alkalmával, minden hétfőn a próbákon tanította, begyakoroltatta a
megszerkesztett dalcsokrokat. Kedves Dalos társunk, Takács Feri írása jelent meg a Naplóban 1995.
február 16-án:
„Az emberek kapcsolatában a vox humána sok mindent kifejez. Az emberi hang, ha dallamokra
ültetik, ezeket a kapcsolatokat ünnepivé, emeltebbé teszi. Rohanó világunkban jobban oda kellene
figyelni azokra az emberekre, akik megszállottként képesek idejüket, közös énekléssel tölteni, mint
például a zánkai pávakörösökre is. Az 1995-ös év újra változást hozott a pávakörben. A vezetést
átvette egy Kárpátaljáról hazatelepült zeneértő pedagógus házaspár, Némethy Kornélia és Vikauck
Lajos. Kornélia és Lajos személyes vonzásának is köszönhető, hogy elkezdődött egy megújulási
folyamat az együttesnél.”
Albert Ferencné klubvezető köszöntötte a Népdal Kör részéről elsőként az ünnepeltet:
Némethy Kornélia 1995 évtől 2017. december 31-ig lelkiismeretesen, nagy hivatástudattal végezte
kórusvezetői munkáját, kísérte harmonikával dalainkat. Kornélia szavait idézve: ”A zenei, aláfestés
azaz a kíséret nagyon fontos tényező a dalok előadásánál, hisz a kíséret adja meg a harmonikus
tonális hangzást.” Bár az utóbbi években nagy fizikai megterhelés volt gyengülő szívének a
harmonika megszólaltatása, de a zene iránti szeretet, elhivatottság felülírta ezt az érzést.
Ha egy szép verset hallott gondolatban már megzenésítette, ha alkalom nyílt rá, rögtön leírta, így
több alkalommal írt a népdalkörnek karácsonyi és egyéb alkalmi dalokat. A teljesség igénye nélkül
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sorolok fel néhány dalt, amit Kornélia a népdalkörnek írt és megzenésített:Hogyha jön a karácsony,
Hókeringő, Itt van már karácsony, Karácsonyi hangulatban,- szüreti felvonulásra: Szüreti bál lesz itt
Zánkán ma este, szívesen énekeltük ünnepi alkalmakkor: Adj békességet Istenem! című dalt.
Kedvenc idézete Babits Mihály verse: „Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét
hallja minden dalban, És akinek szép lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”
Kodály Zoltán akit személyesen is ismert Kornélia nagyon találó gondolatot fogalmazott meg: „Az
emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével élni. És aki valamit is tett ez irányban / már nem
élt hiába.”
Köszönetünk jeléül egy dalcsokrot állítottunk össze. Az első két szívhez szóló dalt tőled tanultuk:
„Az est harang” és a „Sok idegen földet bolyongtam be én”, ezt a két dalt tanítottad először, a
népdalkörnek. Felkérünk, hogy e két dalt még egyszer utoljára harmonikázd nekünk! Felkérünk egy
közös együtt énekléshez a mi örömünkre, saját magad örömére, és a közönség tiszteletére!”
A két dal közös együtt éneklése után Kornélia átadta a stafétabotot utódjának, új művészeti
vezetőnknek, Jana Norbert zenetanárnak. Ezután Kocsis Ervinné Tiszteletbeli klubvezető
köszöntötte és felidézte a 22 év kedves közös emlékeit, a felejthetetlen műsorokat:
Felsorolni is nehéz lenne ezt az utat, melyet Kornéliával jártunk be. Halásznapok, bornapok
állandó fellépői voltunk. Zánkáról indult a Katonadalos Találkozó,- melynek 6 évig voltunk
házigazdái. Baráti kapcsolat révén jutottunk el a Zalaapáti Katonadalos Találkozóra és Zalaszántói
kórustalálkozóra. Sokszor végig jártuk a zánkai utcákat bornapokon, szüreti felvonuláskor. Egy
alkalommal, mikor éppen „lakója”(betege) volt a szívkórháznak, a csendes pihenő alatt megszökött,
hogy a bornapokon kísérjen bennünket. Nagyszerű tett volt tőle. Féltettük, hogy ne legyen baj belőle.
Jártunk vele sok baráti találkozóra: Kecelen a virágkiállításon, Takács Feriék szervezésében.
Füzesgyarmaton, Mikepércsen, Derecskén, Debrecenben, vittük a szép balatoni népdalokat,
bordalokat. Nagy szomorúság érte ez előtt az út előtt, de eljött velünk. Hálásak vagyunk érte. Állandó
részvevői voltunk a Balatoni Dalos találkozóknak, Veszprémi „dalol a város” Találkozónak,
Falunapoknak, nemzeti ünnepeknek Advent, Karácsony, no meg a Férfinapoknak. Őszirózsa
Nyugdíjas klubot képviseltük Balatonfüreden, az Életet az Éveknek Amatőr Fesztiválon több
alkalommal is. Köszönjük az együtt töltött éveket! Kívánunk Neked mindenből amit csak kívánsz
elegendőt! Arcodon mosoly örökké éljen, s szíved minden célt elérjen! Erő és egészség kísérje életed
minden napját! Mindig szeretettel emlékezünk Rád, ahogy Shakespeare mondta: „Az emlékezéshez
nem emlék, hanem szeretet kell, Akit szeretünk, azt nem feledjük el.„
Albert Ferencné
klubvezető

***
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2018. évi
Programterve
2018. Január 11. 15. 30 óra.
Újévi köszöntő, 2017. év értékelése: Nagy
Pálné,
2017. évről gazdasági beszámoló: Kovács
Józsefné pénztáros
Közös Megemlékezés a Kultúra Napjáról,
16. 00 órakor
e.a: Szekeres Kornél címzetes rendőr örnagy úr
és Zánka körzeti megbízott:
Márton Viktor törzszászlós úr.

2018. Február. 08. 15. 30 óra.
Farsangolás, fánksütő verseny.
E.a: Dr Oláh Kálmán háziorvos
Téma: Egészséges életmód, és táplálkozás
idős korban.
2018. Március 08. 15. 30 óra. Klubnapunk, a
Gyógynövény-völgy Látogatóközpontban.
E.a: és Vendéglátó: Takács Ferenc kertészmérnök- tanár.
Nőnapi köszöntés: Férfi Klubtársaink
részéről.
Megemlékezünk az 1848-as Szabadságharcról.

28. évfolyam 1-2. szám

ZÁNKAI Hírmondó

2018. Április 12. 17. 00 óra. György Péter és
dr. Praznovszky Mihály könyvbemutatója
Költészet Napja: Versmondók: Klub tagok.
2018. Május 01. Majális a Faluháznál.
Május 10. 17.00 óra. E.a.: Taródyné dr. Okály
Erzsébet és György Péter: Honismereti Kör
bemutatása, kezdetektől – napjainkig.
Ivónap: Férfiak köszöntése.
Nagy kirándulás megbeszélése és jelentkezés.
Május 24. Sopron- Kőszeg kirándulás.
Május 29. Megyei Majális, Alsóörs.
2018. Június 14. 17. 00 óra.
E.a: Albert Ferencné.
Téma: Nyári hónapok Jeles napjai, szokásai.
2018. Július 12. 17. 00 óra.
Zánka Önkormányzat ez évi terve.
E. a: Filep Miklós Polgármester.
Sárvár – Fürdőre kirándulás megbeszélése és
jelentkezés.
2018. Augusztus 23. Sárvár - Fürdő kirándulás
2018. szeptember 13. 17. 00 órakor
Lecsófőzés Csoportosan,
Saját Termék és Termény Kiállítás.
E.a: Klub tagok: Vidám és Tréfás versek,
történetek.
2018. Október első hét: Idősek Napja.
Október 11. Indulás: 14 óra Túra Gyalogló
Világnap. /Erzsébet Tábor, vagy Folly
Arborétum./
Október Szüreti Mulatságra készülni. /Bábuk
készítése kihelyezése, Zöldség tisztítása./
2018. November 08. 15. 30 óra.
Megemlékezés az elhunytakról.
2018. December 13. 15. 30 óra.
Nyugdíjas Klub Karácsonyi Ünnepsége.
Jubileumi Születésnaposok Köszöntése.
Természetesen, ha változtatás történik időben
jelezni fogjuk! Klubfoglalkozásainkon szeretettel várunk minden kedves tagot, minél többen,
aktívan vegyenek rész a klubnapokon, és Zánka
falu rendezvényein!
Jó egészséget és szép együtt töltött napokat
kíván, a Klub Vezetősége nevében:
Nagy Pálné
Klub vezető
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2018. évi
eddigi tevékenysége.

Mielőtt bármit is közölnék szeretnék hozzáfűzést tenni az előző Hírmondó újság-cikkemhez, amely az előző év végi Karácsonyi ünnepségünk, és évzárónk közlésében a támogatóink
közül, Canter Borház Zánka, és Zánka és Környéke Pinceszövetkezet Szentantalfa, kimaradtak az írásomból. /Sajnos a technika ördöge
besegített./ Elnézést kérek tőlük, és nagyon
szépen köszönöm a Klub nevében az önzetlen
támogatásukat, amellyel színvonalassá és örömtelivé tették adományukkal Klubunk Karácsonyi
Ünnepségét. Jó egészséget és sikeres éveket
kívánok a Klub nevében!
2018. évi eddigi Klub napjaink. Minden
Klubnapunk szokásos öt perces tornával kezdődik, melyben az előadóink is szívesen részt
vesznek.
Január. 15. Közös koccintással köszöntöttük az
újesztendőt, majd rövid emlékezés az előző
évre, pénztárosunk Kovács Józsefné tájékoztatta
a tagságot Klubunk gazdasági helyzetéről. 2018.
évi Program tervezetet elfogadta a tagság.
Januárban meghívott előadóink: Balatonfüredi
Rendőrkapitányságról Szekeres Kornél Címzetes Rendőr Őrnagy Úr a Bűnmegelőzésről
tartott előadást az időskorúak részére, majd Őt
követően Márton Viktor Törzszászlós, helyi
körzeti megbízott bemutatkozott. Igazán kiemelkedő, tartalmas előadást, tartottak mindketten. Kérdéseinkre szívesen válaszoltak, melyet
nagyon szépen köszönünk. Kultúra Napjára
röviden emlékeztünk, majd ezt követően januári
Név és Születésnaposok köszöntése a Klub
nevében, magam részéről egy versel.
Február. 08. Klubunkban Farsangoltunk.
Szokásos fánksütő versenyünk nem maradhatott
el, 21 fő mérette meg magát, finomabbnál finomabb, szebbnél - szebb fánkok voltak.
A zsűrinek igen csak sokat, vissza kellett
kóstolni, hogy kié is a legfinomabb. Igaz a zsűri
nagy szakértelemmel értékelte és minősítette a
versenyre leadott Fánkokat. Zsűri elnöke Tóth
Béla Balatonakali, segítői: Herceg Magda, és
Bácsiné Viktória. A Klub nevében mindhármójuknak köszönöm szépen a hozzáállásukat
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és a segítségét. Természetesen a helyezettek
Oklevelet a többiek Emléklapot kaptak, egy kis
csekély ajándék kíséretében.
Előadónk: Dr. Oláh Kálmán háziorvosunk
volt. Idős emberek megfázásos megbetegedésekről, és az infulenza tüneteiről szövődményeiről tartott előadást. Nagyon szépen
köszönjük Doktor Úrnak a számunkra is érthető,
és tartalmas előadást. Ugye Farsang nem
maradhat el mulatság nélkül, régi hagyományt
őrizve, 12 fő asszonyokból álló maskarában
beöltözve megleptük és megtáncoltattuk
tagjainkat. Köszönöm maskarásainknak, bízom
benne hogy továbbra is visszük és őrizzük ezt a
szép hagyományt. Március 08. Nőnap
alkalmából a Klub ajándéka levendulával töltött
kispárna volt, amelyet férfi tagok adtak át a
megjelent női tagok részére.
Megbeszéltük és összeírtuk a május 24. Zirci
kirándulásunkat.
Emlékeztünk röviden március 15. Nemzeti Ünnepünkre, az 1848 – 1849-es polgári forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára. Március hónap névnaposok és születésnaposaink
köszöntése egy versel, majd ezt követték,
meghívott előadóink: Takács Ferenc és Takács
Ferencné. Feri bácsi és neje Kati színvonalas
előadást tartott. Gondolatban kint jártunk a
kertben, mivel még igen csak télies idő volt,
közben kortyolgattuk Katikának finom teáit.
Végén úgy döntött Feri bácsi, hogy szeretnének
belépni Ők is a Klubunkba, melyet szívesen és
örömmel fogadott a tagság.
Április 12. Költészet Napjára készültünk, a
Faluház Vezetőjének kérésére Nyílt Nappá
tettük, Klubnapunk kezdése után fél órával.
Elsőnek Klubunk kezdte meg a Költészet Napi
műsort, tagjaink közül páran verset olvastak fel,
majd Könyvbemutatóval folytatódott. A
szerzők: György Péter János és Praznovszky
Mihály bemutatták „A szabadság embere”
Bozzay Pál élete és művei. A könyvükből, ők is
felolvastak verseket.
Megtiszteltetés volt Klubunk számára, és
köszönjük szépen a szerzőknek e szép könyv
bemutatását, a Faluháznak a felkérést, melyet
szívesen fogadtunk.
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Jó egészséget, szép tavaszt és nyarat kívánok
mindenkinek!
Nagy Pálné
Klubvezető

***
Élő bolygó, élő patak mindannyiunk érdeke
Köszönöm mindenkinek, aki el tudott jönni,
hogy segítsen a mosókútnál előbúvó kis patak
medrének kitakarításában!
Nem kell félteni már a kisgyerekeket a törött
üveg, rozsdás fémek okozta sérülésektől, rusnya
műanyag vackoktól. Bátran megcsodálhatják az
élő vizet, beledughatják a kezüket, akár, hogy
megmossák, vagy csak egy-szerűen élvezzék az
áramló vizet. Nem kell botladozni a letörött
ágakban, gereblyéztünk, visszaadtuk a természetnek ami az övé, kidobtuk az önkormányzat
biztosította konténerbe, ami odavaló.
Miután kidolgoztuk magunkat, beszélgettünk
arról, hogy mi mindent lehetne még elképzelni:
padokat beszélgetéshez, tűzrakóhelyet, a víz
ellenőriztetését, bicikliseknek meg magunknak
pihenőhelyet (meg hogy büszkék lehessünk,
hogy milyen vendégszerető hely Zánka),
esőbeállót, taposó-sétáló patakot (Kneipp után,
szabadon) lábpihentetésre, apróknak sétaút a
patak két partján kis híddal, ügyesebbeknek
lépőkővel az átkeléshez.....Még a régi, ipari
"műemlék" fémkút felújítása is szóba került.
Belelendültünk az ötletelésbe, reméljük az
elképzelések megvalósulhatnak, nem tartoznak
a nagyon költséges dolgokhoz!
Még egyszer köszönöm minden közreműködőnek a mai délutánt!
Kovácsné Farkas Judit

***
Nőklub
Ilyenkor tavasszal számolunk be az Önkormányzat felé a kapott támogatásról, ill. éves
munkánkról. Nagyon sokrétű tevékenységet
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folytattunk a tavalyi év folyamán is. A Faluház
munkatervével összhangban haladunk, dúsítva
egyéb ötletekkel: pl. együtt mozizás, új kézműves tevékenység tanulása, előadások szervezése a Faluházzal és más klubbal közösen stb.
Kiemelt eseményeink, tevékenységek a 2017es év folyamán:
- Riportot készített velünk Ruttkai Ágnes
főiskolai hallgató.
- Reformáció 500. Közös rendezvény a
Honismereti Körrel.
- Könyvtári foglalkozás a könyvtáros
vezetésével.
- Valentin napi készülődés.
- Quilling technika elsajátítása Sólyom
Olga vezetésével.
- Süti-parti Szita Tibor cukrásszal.
- Asszonyfarsang: igyekszünk
feleleveníteni a régi hagyományt mai
körülmények közt. Húsvéti dekorációk
készítése – Tojásfa készítése a
Faluházzal.
- Nyílt nap – amelyre egy kézművest is
hívtunk a környékből.
- Mozilátogatás közösen Tapolcán és
Balatonfüreden: „Testről és lélekről”,
„Auróra Borealis, északi fény” és a
Kincsem c. magyar filmeket néztük meg.
- Majális – együtt főzés az Életmód
klubbal.
- Paloznaki kiállítás más klubokkal.
- A szüreti felvonuláshoz a bábuk felöltöztetése, a helyszín berendezése.
- „Róma az örök város” címmel előadás
szervezése, a Faluházzal közösen.
- Adventi előkészületek: új bábuk készítése a betlehemhez, a 3 király.
Vitrinkiállítás, a szokásos időrendben: Magyar Kultúra Napja – Húsvét – Régi textilek –
Quilling varázs, Sólyom Olga munkái – Október
23. tiszteletére – Karácsony
Klubnap továbbra is kedden délután. Nyári
hónapokban szünetel a foglalkozás.
Köszönjük az Önkormányzat hathatós támogatását, a Hivatal dolgozóinak szíves közreműködését, a Faluház vezetőségének, munkatársainak
a kollegiális jó viszonyt. Végül a tagság felé
személyes köszönetemet fejezem ki.

A 2018-as tervekről röviden: az állandó
programok mellett teret adunk az egyéni kezdeményezésnek, az elénk kerülő feladatnak. A
Zánkai Hírmondó hasábjain pedig mindig beszámolunk egy – egy időszak történéseiről.
Várjuk az alkotni vágyó hölgyeket!
Marosszékyné Csósza Mária
klubvezető

***
Községi Könyvtár
A medve kibújásához kapcsolódóan szervezte
meg a könyvtár február 3-án a Macinapot. A
programra mindenki kedvenc macijával érkezett, a pihe-puha plüssökből rögtönzött kiállítást
szerveztünk. Meseolvasás, és beszélgetés után
kézműves foglalkozással folytatódott a délelőtt.
A gyerekek szüleik segítségével elkészíthették
saját időjárás jelző mackójukat és könyvjelzőjüket. A foglalkozás végén különféle rejtvényeket kellett megoldaniuk. Legizgalmasabb
feladat Micimackó elveszett csuprainak megkeresése volt a könyvtárban.
Március 24-én húsvétváró kézműves foglalkozásra gyűltünk össze a könyvtárban. A résztvevő gyerekek és anyukák különböző díszeket,
apró ajándéktárgyakat készíthettek. Lelkesen
színeztek, vágtak, ragasztottak, hogy szebbnél
szebb alkotások szülessenek. Készültek cserépbárányok, nyuszifejek dekorgumiból. Nagy
sikere volt a papírcsibének, a pálcás tojásnak,
amit a kicsik is könnyedén el tudtak készíteni.
Jó hangulatban telt a délelőtt.
Április 19-én az Imedias Kiadó vezetője
Lóczy István tartott könyvbemutatót a könyvtárban. Két - a kiadó gondozásában megjelent sváb hagyományokkal foglalkozó könyvet mutatott be az érdeklődőknek. „A svábok bejövetele” történelmi regény, mely a 18. századi
dunai német bevándorlásról szól. Sváb
örökségünk című könyv a magyarországi németek hagyományaival, szokásaival ismertet meg
bennünket. Ezek a kötetek a XX. század elején,
eredetileg német nyelven, magyarországi német
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szerzők által íródtak, azonban mára nagyon
kevés példány maradt fenn, a kiadó egyfajta
hiánypótló munkát végzett a könyvek néhány
száz példányos, magyar fordításban történő
kiadásával.
Filepné Kovács Julianna
könyvtáros
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el veszik, elöl adassik
1842 esztendőben
A kötet restaurálásának célja a kötet fizikai,
kémiai, esztétikai helyreállítása volt az iskola
névadó ünnepségének 20. évfordulója alkalmából.
Állapotfelmérés:

***
Továbbképzés az iskolánkban
A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai – Engi Ágnes és Mézes József
– gyakorlatorientált, interaktív továbbképzést
tartott iskolánkban. Az „Önértékelés, tanfelügyelet” címmel meghirdetett előadásra mintegy
huszan érkeztek Veszprémből, Szentgálról,
Városlődről, Balatonfüredről és a kistérségből.
A POK munkatársa, illetve szakértője az
előadás témájával kapcsolatos informatikai
felületek használatának tudnivalóit ismertette a
megjelentekkel, az előadótermünk okos tábláját
is segítségül hívva!

***

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: György Péter

Bozzay Pál bibliájának
restaurálása
Bozzay Pál bibliájának restaurálását Fa Lili
Eszter papír- és könyvrestaurátor végezte el. Ez
a biblia Károli Gáspár féle bibliafordítás, Ó – és
Újszövetséget is tartalmaz, 1840-ben adták ki
Kőszegen.
Előzék
röplapján
possessor
(könyvtulajdonosi) bejegyzés látható:
Bozzay Pál könve 1840
Bozzay Pál könve, ha

A Biblia egészét bőr borította, a bőrkötés
sérült, hiányos. A ragasztóanyag lebomlott, a
kötésbőr szárazon eltávolítható. A bőr kiszáradt, törékeny, feltehetően a készítéstechnikája miatt. (vasgalluszos, fröcskölt díszítésű)
A kötéstáblák több réteg, összekasírozott
(tulajdonképpen ragasztott), merített lapból
készültek. A kasírozáshoz (ragasztás) használt
ragasztóanyag kiszáradt, a táblák rétegesen
felválnak. Az előzék (Két ív papír, amik
összekötik a könyvtáblát a könyvtesttel. Egyik
felük a könyv borítójának belső felére van
ragasztva, másik felük a könyv első, ill. utolsó
lapjához. Az előzékpapír általában vastagabb,
mint a könyv belső lapjai) elengedett a
nyílásban, gyűrődött, hiányos. Az előzékek
egyébként merített papírból készültek, egyszerű, félbehajtott, előzékek voltak.
A fűzéshez használt kenderzsineg bordákat a
táblán keresztül kivezették, majd X alakban
visszavezették. A befűrészelt gerincen (zsinegek helyét befűrészelik, így jobban lehet a
lapokat a gerincrészhez erősíteni) három borda
látható, fejnél és lábnál hurokkötővel. A fűzés
váltva készült. A piros- fehér kockás anyag, ami
a gerinc alján, és tetején látható fel-tehetően egy
egyszerű oromszegő töredéke. Az oromszegő
egy textilszalag, melyet az összefűzött ívek
gerincére ragasztanak tetejüknél és aljuknál.
Funkciója egyrészt a díszítés, másrészt az ívek
erős összetartása.
A gerinc kék merített papírral volt megkasírozva. A gerinctábla hüvellyel nem kapcsolódott a gerinchez. A könyv peremei (Keménytáblás kötésű könyveknél a könyvtáblának a
könyvtesten túlnyúló (kb. 3 mm-es) részét neve-
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zik peremnek.) kicsik. A könyvtest merített papírból készült, nyomtatott, fűzése nagyrészt ép.
A könyvtáblák sarka kopott, hiányos, az előzék felvált, a kötésbőr hiányos, elvált a tábláktól. A kötet előzékei, címlapja, az első és utolsó
ívfüzetek szennyezettek, vízfoltosak, a könyvtesten rovarrágás nyoma látható.
A kötetből az első és utolsó, a könyvtest más
részén néhány lap kijár, ezeknek a széle sérült,
hiányos. Az utolsó ívfüzetek fűzése meggyengült, a lapok kiszakadoztak a kötésből.
A előzetes állapotfelmérést követően a restaurátor összeállította a felújítási tervet: a
könyvtest javítását és a betáblázott kötés teljes
restaurálását kellett elvégezni.
Restaurálás folyamata:
A könyvtest eredeti fűzése nagyjából ép volt,
de az első és utolsó oldalak károsodásai miatt
azokat teljesen le kellett bontani, és a teljes
tisztítási, kiegészítési sort elvégezni rajtuk.
A kötés betáblázására az eredeti könyvtáblákkal, azok javítása, kiegészítése után került
sor, valamint új, egészbőr kötés készült rá. Az
eredeti bőrt megtisztította, és felerősítette a
kötésre.
Száraztisztítással vette kezdetét a restaurálás, elsősorban a por eltávolítása ecsettel, törléssel. A gerinc tisztítása, enyvezés felpuhítása
sűrű, vízben oldott metil-cellulóz ragasztóval.
Ezután következett a kötésbőr lebontása
szárazon, ugyanis az eredeti kötőanyag már lebomlott. Majd táblák lebontása következett: a
lebomlott kötőanyagok miatt a zsinegbordákat is
vissza lehetett húzni a kötéstáblán keresztül, így
azok sértetlenek maradtak. Az első három és
utolsó ívfüzetek lebontása következett, az
eredeti fűzőcérnát nem levágva.
A táblák tisztítása következett: először szárazon, majd nedvesen, savtalanítás és pufferelés
Kalcium-hidroxid vizes pH=9-es vizes oldatával
következett. Ezután a táblákat kézi papíröntéssel
egészítette ki: az arc- és háttáblát két-két lemez-
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re lehetett szétválasztani. A rovarrágott lyukakat, majd száradás után a további lyukakat, a
táblák egy szintbe való hozásához metil-cellulóz
ragasztóba kevert sűrű, száraz papírpéppel
egészítette ki.
A táblák után a leválasztott ívfüzetek és
előzékek tisztítása következett, de a vizes
kezelések előtt a possessor bejegyzés tintájának
vízoldhatósági próbáját is el kellett végezni. A
tinta nem oldódott vízben, így óvatosan, langyos
vízben mosható volt fixálás nélkül is. Majd
megtörtént az ívfüzetek és előzékek nedvestisztítása, savtalanítása és pufferelése. A leválasztott ívfüzetek és előzékek hiányzó részeit
szintén kézi papíröntéssel egészítette ki. Az
előzéklapokat hátoldalról vékony japánpapírral
megkasírozta a jobb tarthatóság érdekében.
A tisztítás után következett a kötet visszaépítése. Először a kötetből kijáró lapok visszafűzése, majd beragasztása történt meg metilcellulóz ragasztó segítségével. A leválasztott
ívfüzetek visszafűzése a következő módon
történt: Az új fűzőcérnával az ép könyvtest felső
és alsó három ívfüzetét újra fűzte a befűrészelt
bordák mentén végigfűzéses technikával. A
javított ívfüzetekbe a lebomlott eredeti cérnát az
új fűzőcérna mellé fogta, így azzal együtt
készült a visszafűzés. A javított ívfüzeteket
végigfűzve erősítette fel a bordákra. A kék
színű, merített papír gerinckasírozást is
megtisztította, hiányzó részeket kiegészítette
kézi papíröntéssel. A gerinc enyvezése után a
gerinckasírozást búzakeményítő segítségével
végezte el, tehát az eredeti kék merített papírlap
került vissza. A köteten töredékesen maradt
csak meg az egyik oromszegő. Ez egy egyszerű,
félbehajtva felragasztott oromszegő típus volt. A
piros-natúr színű kockás mintájú vászoncsíkot
hozzátartott zsineg nélkül a gerincre ragasztották fejnél és lábnál. Hasonló színű és mintájú
vásznat nem talált, amivel fejnél lehetett volna
pótolni az oromszegőt, így az eredeti töredékét
szárazon, majd nedvesen megtisztította, félbevágta, és egy-egy szélesebb, natúr színű pamutvászon csíkra ragasztotta fel metil-cellulóz ra-
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gasztó segítségével. Félbehajtva az eredeti vászon mintája látszódik fejnél és lábnál.
A restaurált, kiszárított könyvtáblákat búzakeményítővel ragasztotta össze. Az eredeti
fűzéslyukakat kissé kitágította, hogy az eredeti
zsinegbordákat át tudja rajta fűzni az eredeti
technika szerint.
A táblák új kötésbőrt kaptak, de a régi
konzervált bőrt is visszahúzta a kötetre. A régi
kötésbőr összeszáradt, törékeny, illetve vízérzékeny lett a vas-szulfátos díszítés és természetes öregedése miatt. A kötésbőrt csak
szárazon, ún. alkoholos likkerrel (bőrtisztító
oldattal) törölte át. Az eredeti bőr hiányainál az
új kötésbőrt fémkomplex bőrszínezékkel
retusálta. Az eredeti konzervált bőrt a könyvre
búzakeményítő segítségével húzta fel. Az
eredeti bőr annyira összeszáradt, hogy a
háttáblán az eredeti beütések helyei a tábla
peremére csúsztak ki. Ezeket ott simította le, így
az eredeti kötésbőrt nem kellett felvágni a
gerinc nyílásában. Az előzékekhez betáblázócsíkot ragasztott, így fűzte fel a könyvtestre.
Az előzékeket 90 fokban kinyitva ragasztotta,
hogy jól nyitható maradjon a kötet.
Savmentes kartonból védőtok készült,
valamint kartonból egy mappa, amely szorosan
zárva tudja tartani a kötetet. Az egész egy
vászonnal borított díszdobozban kapott helyet,
így a restaurált kötet védve van a környezeti
szennyeződésektől, mechanikai sérülésektől,
fénytől.
Szerk.: Az ismeretterjesztő előadást megtartotta
és az összegző írást a restaurálási dokumentáció
alapján készítette:
Filepné Kovács Julianna
könyvtáros

***
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Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Egyházi hírek
Arról is tudjuk, hogy itt a tavasz, mert
örvendetesen telnek a templomok, megérkeztek
a nyaraló vendégek. Ilyenkor örvendezünk
egymásnak,
az
istentiszteletek
után
kérdésözönök: „Hogy vagytok? A gyerekek? Az
unokák?” Jóleső érzés ott folytatni a
beszélgetést, ahol tavaly abbamaradt.
A vasárnapi istentiszteleti rend a hagyományt követve: evangélikus ½ 9-kor, katolikus ½ 10-kor, katolikus nyári miserendet,
ami pünkösd-vasárnaptól szeptember 2-ig
érvényes. előesti mise
szombaton 19.30-kor Révfülöpön
vasárnap
8.30-kor Szepezden
10 órakor Révfülöpön
18 órakor Zánkán
református 11 órakor.
Anyakönyvi hírek
Legutolsó lapszámunk óta több falubelitől
vettünk végső búcsút. Hutka Zsuzsanna (1967)
tavaly decemberben hunyt el.
Bíró Imréné, Margit szép magas kort ért
meg, 91 éves korában hívta haza a Teremtő. A
gyászoló családtagok mellett ott voltak egykori
Pávaköri társai, akik énekükkel búcsúztatták.
Piller István (1949) 2018. március 23-án
hunyt el 69 éves korában. Egykori téeszbeli
munkatársai is szép számmal állták körül a sírt.
Falunkban még él a szép szokás, hogy sokan
elkísérjük utolsó útjukra az örök hazába térőket.
Az elhunytak családtagjainak, gyermekeinek,
unokáinak őszinte részvétünk.
Gólyahír
Nagy szeretettel köszöntjük Kovács András és
Vidosa Gabriella kisfiát Kovács Alexet, aki
2017. december 20-án született, valamint Török
Gyula és Lipóczki Hajnalka kislányát Török
Hajnalkát, aki 2018. február 24-én érkezett
meg.

28. évfolyam 1-2. szám

37

ZÁNKAI Hírmondó

Országgyűlési választások helyi eredményei (2018. 04. 08.)
Veszprém m. 02. számú egyéni választókerület
Zánka 001. számú szavazókör
Névjegyzékben lévő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma (ebből
német nemzetiségi 15)
Ebből szavazóként megjelent. (ebből német nemzetiségi 14)
Az átjelentkezett névjegyzékbe lévő és megjelent választópolgárok száma
Érvénytelen szavazólapok száma egyéni
egyéni
pártlistás
német nemzetiségi
Érvényes szavazatok száma
egyéni
pártlistás
német nemzetiségi
szavazatok száma jelöltenként
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pillér Zsolt Márton, Haza Mindenkiér Párt

Molnár Richárdné
Tenni Akarás Mozgalom
Bodroghalmi Gábor Alfréd,
Családok pártja
Ságodi Zoltán Lehet Más a Politika
Gulyás Lászlóné Kell az Összefogás Párt
Csonnó Jenőné
Demokrata Párt
Kepli Lajos
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kocsis Erika
Élhetőbb, Boldog Magyaro.-ért Párt
Csopják Tamás
Értünk Értetek – a Hiteles Párt
Felczán Erzsébet, Összefogás Párt
Szolga-László Szindi Márta, Nemzeti
Együt. működés és Megbékélés Párt
Deák Istvánné, Demokratikus Koalíció
Dr. Kontrát Karóly
Fidesz-KDNP
Kiss László, Momentum Mozgalom
Szirbek Lászlóné, Origó Párt

összesen

szavazat
1

730
543
42
7
8
1
536
521
13

szavazat
0

2

szavazatok száma pártlistánként
1. Sportos és Egészséges M.O.-ért Párt
Momentum Mozgalom
2.

4

3.

1

0

4. Szegény Emberek M.O.-ért Párt
5. Közös Nevező 2018
6. Európai Roma Kereszt.
Jobblét.Demok.Párt
7. Összefogás Párt

0

8. Magyar Kétfarkú Kutya Párt

4

2
174
2

Demokratikus Koalíció

13
33

0
0

0

9. MSZP - Párbeszéd Magyaro.ért Párt
10. Iránytű Párt

1

11. Magyar Igazság és Élet Pártja

0

12. Magyarországi Cigány Párt

0

0

70

267 13. Fidesz-KDNP
14. NET Párt
Jobbik Magyarországért
1 15.
Mozgalom
Magyaro.-on Élő Dolg. és
16.
Tan.Emb. Pártja
17. Magyar Munkáspárt
18. Együtt -a Korszakváltó Pártja
19. Családok Pártja
20. LMP
21. Tenni Akarás Mozgalom
22. Rend és Elszámoltatás Párt
23. Kell az Összefogás Párt
536
összesen
12

69
0

263
1
109
0
0
2
3
22
1
0
0
521
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