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Hüttenheim – 1100.
Németországi testvértelepülési kapcsolatunk részeként Zánka 2018. június 1-4-ig meghívást kapott
Hüttenheim fennállásának 1100. évfordulós ünnepségeire. Delegációnkat Filep Miklós
polgármester és neje, Varga Zoltán alpolgármester, Péringer Miklós képviselő, a német nemzetiségi
önkormányzatunk vezetője és neje, Dr. Oláh Kálmán háziorvos, Takács Ferencné, valamint a
Kruczler Ágnes vezette Bokafogó Táncegyüttes alkották. A tartalmas ünnepségekről –Varga
Zoltánnak köszönhetően – képes összefoglalót közlünk. –szerk.

***
Filep Miklós polgármester Úr németül felolvasott köszöntő beszédét az alábbiakban közöljük:
Tisztelt Hölgyeim, Uram! Tisztelt Eckert Polgármester Asszony, Köller alpolgármester Úr,
Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Hüttenheimiek!
Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hüttenheim fennállásának 1100. évfordulóján. Engedjék meg,
hogy külön tisztelettel üdvözöljem a kapcsolat felvételkori Wilhelm Sturm polgármester és Karl
Heinz Wolbert alpolgármester Urakat, valamint Inge és Ilse Asszonyokat, akik a kapcsolat felvétel
kezdetén nagyon kedvesen egyengették a találkozásokat.
Hüttenheim persze nemcsak 1100 éves, hiszen az írásos emlék egy 918-as oklevélben említődik,
de ókori sírleletek igazolják, hogy már az ókorban is lakott volt. Ebben is hasonló Zánka
településének története is, hiszen 850. évfordulónkat mi is egy 1164-es oklevél alapján ünnepeltük,
de sírfeltárások, római kori emlékek talán egyidőssé teszik településeinket.
Érdekes, hogy 1100 év távlatából is a történelem, írott, íratlan emlékei megőrizték Hüttenheim
nevének eredetét, ahogy Zánkáét is, településrészei, a történelmi épületek, személyiségek nevét.
Ismerjük a frank hűbéres Hiddo nevét. A német lovagrend létrehozását engedélyezi Ottó püspök
1213-ban Albertus Hittenheimnek, és nyilván innen eredhet gyönyörű településük neve. Az 1680-as
kisebb településcsoport, és a lovagrend épületének nevét őrzi a Kappel nevű dülő, amelyet ugyan én
nem tudom hol van, de Önök nyilván jól ismerik, és naponta használják. Az Ebrachi udvar,
schwarzenbergi hivatal, a meglévő címer és a homlokzatában 1752-es évszám mind Hüttenheim 1100
éves történelmét őrzik. A Kirchenburg templom és a körülötte lévő építményrendszer, a Gotteshaus
harangszói településük keresztény és európai elkötelezettségét hirdetik.
Önök szerencsésebbek voltak a történelem során, mint mi. Megőrizhették évszázados építészeti
emlékeiket, hagyományaikat. Mi egy fél évszázados nehéz időszak miatt, népi építészetünk, szakrális
emlékeink nagy részét elveszítettük. Az Önök gyönyörű, évszázados, építészeti, történelmi
emlékeikkel szemben nálunk egy egyen településrendszer alakult ki, építészeti emlékünk csak
templomunk, és egy eredeti állapotában megmaradt, jelenleg helyi múzeumnak használt lakóházunk
van. Ezeket megőrizzük, és igyekszünk új építéseinkkel (kálvária, polgármesteri hivatal) pótolni
elveszett értékeinket. Amikor Önökhöz látogatunk mindig látjuk a fejlődést, a meglévő ősi értékek
fenntartását, szép állapotát.
Egy település vezetése nagyon szép, de áldozatos feladat. Az ilyen ünnepek, évfordulók, egy-egy
megvalósult fejlesztés, azok átadása, és a múlt megőrzése, ünnepeink, évfordulóink megtartása,
mindig új erőt, energiát adnak a további munkához. A tisztségviselőknek és a közösségnek is. Aki a
múltat nem becsüli, annak jövője sincs. Önök és település csoportjuk valamennyi falva hűen őrzi
épített, írott, tárgyi emlékeit, szép történelmi múlt és nyilván szép jövő előtt állnak.
További munkájukhoz a település vezetőinek és valamennyi polgárának sok sikert, jó egészséget
kívánok!
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Önkormányzati hírek

Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2018. április 18. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete módosította a községi strand rendjéről
szóló rendeletet. Bekerült egy új rendelkezés: „A
strand területén a fürdési idényen kívül sátor
felállítása vagy a strand területének írásos
engedély nélküli területfoglalása fürdési idényben
vagy idényen kívül a strand területének bármilyen
módon történő beszennyezése, szemetelése tilos.”
- A testület pályázatok benyújtásáról döntött:
A Zánkai szüreti mulatság című rendezvény
támogatását célzó pályázat benyújtását 499.390.Ft igényelt támogatással jóváhagyta.
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez
Tájház melléképületéből ifjúsági bázispont
kialakítása címmel 3.000.000.-Ft igényelt
támogatással, 2.123.083.-Ft saját forrás biztosításával beadott pályázat benyújtását jóváhagyta.
A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt
Defibrillátor eszköz beszerzésére benyújtott
pályázattal, illetve az ahhoz kapcsolódó 50.000.Ft-os fizetési kötelezettséggel egyetértett.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a
Zánka, Dózsa Gy. utca belterületi út felújítására.
A 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás jogcím tekintetében, a
szolgáltatás díjának csökkentésére, vissza nem
térítendő támogatás igénybevételére pályázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Igazgatóságán keresztül.
- A képviselőtestület módosította a Beszerzési
Szabályzatot.
- A testület az alábbi árajánlatok elfogadásáról
döntött:
az önkormányzati tulajdonú belterületi utak
útjavítási munkáira érkezett árajánlatok közül a
Munkagép Kft. árajánlatát nettó 8.148.-
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Ft/m2+ÁFA, a nem szilárd burkolatú utak
javítását nettó 7.150.-Ft/m2+ÁFA összegben,
a Borhét rendezvényeinek hangosítására Tóth
Árpád András ajánlatát bruttó 490.000.-Ft
összegben,
Zánka Község Önkormányzatának virágosítási
munkáira Pádár Tibor (adószám: 52542695-1-39,
8251 Zánka, Ifjúság útja 63.) ajánlatát bruttó
724.865.-Ft összegben,
Zánka önkormányzati telkek kitűzésére
beérkezett árajánlatok közül a Terraplan Bt.
ajánlatát,
Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az ügyiratselejtezésre, és iratok
levéltárba adására Szamosvári Tibor és
Szamosvári Tiborné által adott árajánlatot nettó
1.500.000.-Ft összeg-ben,
a Zánkai Kútkert talaj munkálataira érkezett
ajánlatok közül a Nivegy Trans Kft. árajánlatát
nettó 178.500.-Ft+ÁFA összegben,
a játszótéri kötélzet cseréjére szerelvényekkel
együtt a „Mentes Kötélgyártó” vállalkozástól
érkezett bruttó 48.000.-Ft-os árajánlatot,
a németországi testvérváros meghívására
Veszprém-Zánka-Hüttenheim-Willanzheim
és
vissza útvonalra a Balaton RÉ-BUSZ 98’ Kft
bruttó 716.520.-Ft-os árajánlatát,
a Zánka Napsugár tér Nádas utca murvás
parkoló kialakítására érkezett árajánlatot a Via
Vomito Kft-től 3.255.300.-Ft+ÁFA összeggel,
a Zánka strandi parkoló felfestésére, zöldsziget
csökkentésének kivitelezésére a Via Vomito Kft
árajánlatát 1.800.000.-Ft+ÁFA összeggel,
a Zánka Hegyalja utca csapadékvíz
elvezetésére a Via Vomito Kft árajánlatát bruttó
5.901.150.-Ft összeggel
a Zánka Vérkúti utca Dózsa György utca
burkolat felújítására és felfestésére a Via Vomito
Kft árajánlatát - kizárólag a felfestésre vonatkozóan - 150.000.-Ft+ÁFA összeggel elfogadta a
testület.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a zánkai civil szervezetek (Okályi István
Kertbarát kör, Magyar Tenger Népdalkör, Nőklub,
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde
Szülői Munkaközösség, Őszirózsa Nyugdíjas
Klub, Életmód Klub, Honismereti Kör, Bozzay
Pál Általános Iskola Szülői Munkaközössége,
Nevesincs Színjátszó Kör, Közösségi és
Tömegsport Klub) által benyújtott, 2017. évre
szóló beszámolót elfogadta.
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- A testület döntött arról, hogy a 2018. évi
költségvetésben
társadalmi
szervezetek
támogatására betervezett 2.300.000.- Ft összeget
a zánkai civil szervezetek támogatására, az
újonnan megalakuló
Zánkáért Kulturális
Egyesület számára adja át - a 2018. évben már
felhasznált összeg levonásával.
- A Balatonfüredi Rendőrkapitányság kérelme
alapján a Rendőrség Napja alkalmából a
rendőrségi dolgozók jutalmazásához történő
felhasználásra 71.880 Ft összegben támogatást
biztosít a 2018. évi költségvetésben támogatásokra jóváhagyott előirányzat terhére.
- A Balatoni Futár időszaki sajtótermék kiadásához 20.000.-Ft támogatást biztosít a 2018. évi
költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére.
- A Medicopter Alapítvány (1083 Budapest,
Rákóczi u. 51.képviseli: Rédei Lászlóné elnök)
részére 20.000.-Ft támogatást biztosít a
kérelmében megjelölt, légimentéshez szükséges
eszközök
beszerzéséhez,
a
2018.
évi
költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére.
- A Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász
Károly u. 1. 4. em. 1. képviseli: Dr. Halzl József)
kérelme alapján 30.000.-Ft támogatást biztosít a
2018. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat
terhére.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. május 4. napján megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kétnyelvű Német Nemzetiségi ÓvodaBölcsőde
külső-belső
felújítása
(BM
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatása a 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet
alapján)
közbeszerzési
eljárásban a RATHERM ÉPÜLETGÉPÉSZETI
ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. (9023 Győr, Fehérvári
u. 22. adószám: 10422748-2-08) 1. részfeladatra
vonatkozó 19.778.184,-Ft+ÁFA, 2. részfeladatra
vonatkozó 4.721.900,-Ft+ÁFA, mindösszesen:
24.500.084.-Ft+ÁFA
összegben
benyújtott
ajánlata érvényes, mivel a benyújtott ajánlat
megfelel a felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályban
előírtaknak.
Zánka Község Önkormányzata ajánlatkérő az
értékelési szempontokra tekintettel, az ajánlat
alapján a közbeszerzési eljárást eredményesnek
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nyilvánítja. Megbízza a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az összegzést az ajánlatot adó
gazdasági szereplő részére küldje meg.
- Határozott a testület arról, hogy a Zánka 7313 út
melletti árok rendezésére, csapadékvíz elvezetésére a Via Vomito Kft. árajánlatát, mint
legkedvezőbbet, elfogadja.
- a Hegyalja utca, a Búzavirág utca, a Dózsa
György utca, valamint a strand parkoló és a
murvás parkoló helyszíneken folyó munkavégzésnél az összesített műszaki ellenőri
tevékenység elvégzésére a Konstruktív Mérnöki
Iroda Kft. árajánlatát, mint legkedvezőbbet,
elfogadták.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzattal foglalkoztatási
jogviszonyban álló 10 fő alkalmazottnak
átlagosan 20.000 Ft/fő bérfejlesztést állapít meg
a 2018. évi költségvetés terhére. a Zánka Község
Önkormányzatával foglalkoztatási jogviszonyban
állók munkába járással kapcsolatosan felmerült
költségeit 15 Ft/km elszámolással 2018. május 1jétől megtéríti.
- A testület határozott a strandra babahinta
beszerzéséről 200.000 Ft keretösszegig.
- Maximum 100.000 Ft összeg erejéig a 2018. évi
költségvetés tartaléka terhére hozzájárulnak a
trafóház melletti terület parkosításához.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. május 28. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.
(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadta.
(1) Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadta. Zánka Község
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
teljesítését
a) Költségvetési bevételek 407 501 690 Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek 44 349 243 Ft-ban
c) Költségvetési működési célú kiadások
243 895 Ft-ban
d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások
35 230 184 Ft-ban
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e) Finanszírozási kiadások 112 049 797 Ft-ban
határozta meg.

Szentantalfa, Fő u. 22.) 735.-Ft/adag összegű
ajánlatát fogadta el.

- A nyári szociális étkeztetés biztosítására bekért
ajánlatok közül a Nivegy-völgyi Óvoda (8272

- A képviselőtestület módosította a községi strand
rendjéről és belépődíjairól szóló 7/2017. (V. 22.)
önkormányzati rendeletet.

Strandi belépő jegyek ára (1. melléklet)
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

Belépő megnevezése

Gyermek
jegy
6-tól 14 éves
korig

Ifjúsági jegy
14-től 18 éves korig

Nyugdíjas jegy
nyugdíjas igazolvány
felmutatásával

Felnőtt
jegy
18 éves kor
felett

Kedvezményes jegy
egységesen 17,00 óra után, valamint
Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa,
Szentjakabfa, Tagyon és Monoszló
községek állandó lakosai részére

Napi jegy 8,00 – 18,00 óráig;
300.-Ft
450.-Ft
600.-Ft
300.-Ft
július 1-augusztus 21. között:
8,00-19,00 óráig
Heti bérlet
1.500.-Ft
2.500.-Ft
3.000.-Ft
-Havi bérlet
5.600.-Ft
8.000.-Ft
10.800.-Ft
-Szezon bérlet
7.800.-Ft
13.200.-Ft
16.800.-Ft
-Vállalati üdülők teljes
14.400.-Ft
férőhelyére szezonbérlet
Családi jegy 2 szülő 1 gyermek
1.300.-Ft
(egyszeri belépésre jogosít)
Családi jegy 2 szülő 2 gyermek
1.500.-Ft
(egyszeri belépésre jogosít)
Családi jegy 2 szülő 3 gyermek
1.600.-Ft
(egyszeri belépésre jogosít)
Kabin napi jegy
1.000.-Ft
Kabin heti jegy
5.000.-Ft
Kabin havi jegy
18.000.-Ft
Kabin szezon jegy
30.000.-Ft
Kedvezményes bérlet:
zánkai üdülőingatlannal rendelkező adóalany üdülőépületenként
legfeljebb 5 db kedvezményes, szezonális érvényességű, fényképes
5.400.-Ft
strandbérlet (kártya) váltására jogosult maga, és családtagjai részére
a rendelet 13. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
Lakcímigazolványa felmutatásával, akinek a tárgyév január 1-jén
Kedvezményes belépő:
állandó lakóhelye van Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa,
300.-Ft
Szentjakabfa, Tagyon, vagy Monoszló településeken
Csoport esetében minden 10. fő után 1 fő kísérő díjmentesen
Csoportos kedvezmény:
jogosult strandi belépésre
Teljes áras felnőtt napijegy váltásával, melyből a megvételtől
Mosdó, WC. használata:
540.-Ft
számított 20 percen belüli pénztári visszaváltás esetén 340.-Ft
(-340.-Ft)
visszatérítés jár.
Ingyenes belépés:70 év feletti zánkai üdülőtulajdonos ingyenes belépésre jogosító fényképes strandbérlet (kártya)
váltásával léphet be, a rendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
Ingyenes a belépés
- a rendelet 13. § (13) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a lakcímigazolvány felmutatása után
kiállított ingyenes bérlet birtokában a tárgyév január 1-jén állandó lakóhelyű zánkai állandó lakos,
- a Bozzay Pál Általános Iskola tanulója, dolgozója,
- ingyenes szezonbérlet biztosításával az önkormányzat és intézményeinek dolgozója,
- munkáltatói igazolvánnyal igazoltan a strandi alkalmazott,
- a strandi kereskedelmi létesítmények tulajdonosa és alkalmazottja,
- a fogyatékkal élő,
- a 6 éven aluli gyermek,
- feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató, hivatalos hatósági
tevékenységet végző, továbbá
- az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából.
Értékmegőrző díja: 500,- Ft/nap
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Közérdekű információk

Dr. Oláh Kálmán háziorvos rendelési ideje
Minden héten
Zánka

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Csütörtök
Péntek

08.00-11.00
09.30-11.30
13.00-16.00
08.00-09.30
09.30-11.30
09.30-11.30

Balatonszepezd

Kedd
Péntek

08.00-09.00
08.00-09.00

Szentantalfa
Balatoncsicsó

Szerda
Szerda

08.00-09.30
10.00-11.30

Zánka orvosi rendelő telefon számai:
Dr. Oláh Kálmán telefonszáma:

(Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár betegei részére)

06-87/468-181, 06-30/978-7884
06-30/283-4433

Ügyelet:
Délután 16.00 órától – reggel 8.00 óráig, hétvégéken és ünnepnapokon reggel 8.00 órától első
munkanap reggel 8.00 óráig a Balatonfüredi Szakrendelőben
(8230 Balatonfüred, Csárda u. 1. ) Telefon: 87/ 580-886, 580-887, 580-888

***
Fogszakorvos: dr. Hargitai Zsolt
Rendelés idő:
Zánka
Kedd: páros héten
8:30 – 11:00
Csütörtök: páratlan héten 13:00 – 18:00
Balatonakali
Hétfő:
8:00 – 12:00
Kedd:
13:00 – 18:00
Szerda:
13:00 – 18:00
Csütörtök:
8:00 – 12:00
Pécsely
Hétfő:
13:00 – 18:00
Szerda:
9:00 – 11:00
Szentantalfa
Kedd: páratlan héten
8:30 – 11:00
Csütörtök: páros héten
13:00 – 18:00
Balatonakali rendelő telefon: 06-87/444-086

Gyógyszertár nyitvatartás:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8:00 – 11.30,
8:00 – 11:30,
8:00 – 11:30,
8:00 – 11:30,
8:00 – 11:30,
8:00 – 12:00

12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00

A gyógyszertár üzemeltetője:
ÚJ-GOLD-PHARMA Egészségügyi
Szolgáltató, Internetes és Futár Bt.
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Intézményeink életéből

Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
A vidám és élményekkel teli húsvét után
igazán beköszöntött a tavasz. A szünet előtti
időszakban a húsvét mellett lelkesen készültünk
a hagyományossá vált Nemzetiségi néptánc találkozóra. Ebben az évben április 3-ra hívtak
meg bennünket Veszprémbe az Egry úti
óvodába, amelyen immár hetedik alkalommal
vettünk részt. Gyermekeink igazi lelkesedéssel
tanulták a táncokat. Gyönyörű ruhákban, bátran
táncoltak a legkisebbek is. A műsor után meleg
vendégfogadtatásban részesültünk, finom enni
és innivalókkal, apró ajándékkal köszönték meg
részvételünket. Mint minden évben, így idén is
tapasztalatokkal, élményekkel gazdagon tértünk
haza.
Az év vége mindig számtalan izgalmas
eseményt tartogat a gyerekeknek, most sem volt
másképpen. Az óvodai évzáró és ballagás
ünnepséget idén május 25-én tartottuk. Táncokkal, mesejátékkal, gyerekdalokkal sikerült
remélhetőleg mindenkinek örömet szerezni és
méltóképpen elbúcsúztatni a nagycsoportos óvodásainkat. Idén 5 kisgyermektől köszöntünk el
fájó szívvel, akik közül négyen szeptemberben a
zánkai Bozzay Pál Általános isklában kezdik
meg tanulmányaikat. Ballagó óvodásainknak –
Bánó Weisz Benedek, Dobosi Gergő, Hegyi
Barbara, Inhof Zorka, Zsupán Atilla –
kívánunk nekik minden jót, sok sikert és
kitartást az iskolai tanulmányokhoz.
A ballagás után egy héttel hosszas előkészületek után érkezetünk el a gyermeknaphoz,
amit június 2-én az óvodában rendezetünk meg.
A változatos és bőséges programok - tűzoltó és
rendőrbemutató, lufihajtogatás, csillámtetkó és
vattacukor készítés, kézműves asztali tevékenységek - remek hangulatot varázsoltak. A
magánszemélyeknek, helyi vállalkozóknak és a
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környező települések Önkormányzatainak
köszönjük a számtalan felajánlást, amivel a
gyermeknaphoz hozzájárultak. Emellett szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani a sok
segítségért, kiemelve a zánkai óvoda szülői
munkaközösségét.
Év végén a jó idő kicsalogatott minket az
óvodából. Mindkét csoport ellátogatott a
strandra, ahol pancsolással homokozással
fagylaltozással mulattuk az időt. Sajnos a rossz
idő miatt az állatkerti kirándulás ebben az
évben elmaradt. Szeptemberben mindenképpen
pótolni szeretnénk.
Ezúton is szeretném tájékoztatni a kedves
szülőket, hogy az óvoda 2018. június 18. –
2018. július 15-ig zárva tart, a szokásos
karbantartási munkálatok mellett nagyszabású
felújítások is lesznek. Korszerűsítik a fűtést,
felújítják a mosdókat és az óvoda homlokzata is
új külsőt kap. Amennyiben ez idő alatt
gyermekeik elhelyezését nem tudják megoldani,
úgy igénybe vehetik a szentantalfai óvoda
szolgáltatásait. Az óvoda nyári ügyeletének első
napja 2018. július 16.
Kívánunk mindenkinek
kellemes nyaralást:

jó

időtöltést,
Óvó nénik

***

Iskola
Alsó tagozat hírei
Az alsó tagozaton az utolsó két hónap is sok
–sok munkával, versennyel, de ezek mellett
kirándulásokkal, osztályprogramokkal telt el. A
negyedik osztályosok közül Simon Júlia,
Barátossy Szabolcs és Nagy Sándor Levente
bejutottak a Herman Ottó verseny országos
döntőjébe (felkészítő Szántó Edit).
A Bendegúz levelezős matematika verseny
országos döntőjébe jutott a 3. osztályos Szabó
Csoma Győző. Szegeden volt idén a verseny, s
Csoma sikeresen helyt állt.
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Külön köszönjük a kedves szülőknek, hogy
időt, pénzt, energiát nem sajnálva elvitték
gyermekeiket Budapestre, illetve Szegedre.
Nagy tisztelet és elismerés illet meg minden
olyan tanulót, akik még a tanév végén is
képesek arra, hogy a sok tudáspróba, felmérő,
szóbeli felelet, valamint a hívogató 25 fokos
Balaton mellett megmérettessék magukat
ezeken a versenyeken!
Május a tanulás mellett a kirándulások
hónapja is volt. Az 1. és 2. osztályosok Tihanyba, a 3. és 4. osztályosok Nagyvázsonyba
utaztak. Gyönyörű időben mentünk, a gyerekek
nagyon sok, érdekes programon vettek részt. A
legkisebbek Tihanyban megnézték a kompot, a
Belső-tó partján ürgét lestek, majd a
Panoptikum, a Visszhang-domb következett,
valamint útközben még az örvényesi vízimalommal is megismerkedtek. Nagyvázsonyban
a Kinizsi-vár, a Posta-múzeum, a tájház, és a
kolostorrom volt az úticél. Nagy sikere volt a
nagyvázsonyi kovácsmesternek, ahol a gyerekek
nemcsak megismerték ezt a szép, de nehéz
szakmát, hanem készíthettek egy-egy apró
emléket is.
Az utolsó héten Harapu-Kiss Tünde vezetésével az osztályok meglátogatták a zánkai
tájházat, a református templomot, a kálváriát,
és a községi könyvtárat.
A jó idő miatt természetesen a strandolás sem
maradhatott el. A tanév utolsó keddjén együtt
mentünk le a strandra, s egész délelőtt fürödtünk, játszottunk, fociztunk, zsinór labdáztunk.
„Bárcsak mindig ez lenne a suli!” –fogalmazták
meg csillogó szemmel többen is.
A felsoroltakon kívül még több osztályprogram is volt. A másodikosok megnézték (s
az elsősöknek is megmutatták), hogy választott
osztályállatuk (az iskolanyertes tyúkocska)
Scher Gergőéknél jól fejlődik-e, a harmadikosok szokásos fagyizáson vettek részt, a
negyedikesek pedig „ottalvós” búcsúkiránduláson jártak Köveskálon a Barátossy családnál.
Júniusban lázba hozta a gyerekeket a
papírgyűjtés is. Mindegyik osztály kitett

magáért, rengeteg papír gyűlt össze.
Nyárra vonatkozó jó tanácsaival Szekeres
Kornél őrnagy úr is meglátogatta a 3. és 4.
osztályos tanulókat.
A tanévet minden alsó tagozatos gyermek
sikeresen teljesítette. Gratulálunk ehhez!
Nyáron többféle táborozási lehetőség várja a
kicsinyeket. Többen német táborba, és
különböző sporttáborokba mennek. Az iskolai
nyári napközis tábor július 2-től augusztus 3-ig
várja a gyermekeket.
Bár vége a tanévnek, de a sportversenyek
országos döntői még zajlanak, úgyhogy szorítsunk Lengyel Jázminnak, aki egyéni összetettben és a svéd váltó tagjaként is rajthoz áll.
Nagy változás elé nézünk a következő évben.
Elbúcsúztunk kedves kolléganőnktől Dobosné
Varró Annától. Panni néni nyugdíjba vonul.
Hihetetlen, hogy jövőre már nem kezdi velünk a
tanévet! Igaz, megígérte nekünk, hogy ha
hívjuk, visszajön egy-egy programra hozzánk.
Kedves Panni, mindenképp szavadon fogunk, és
szeretettel kívánunk jó pihenést, nagyon szép
nyugdíjas éveket!
Vakációóóóóóóóó! Vakációóóóóóóóóó! Bátran kiálthatja a világba ezt az örömteli mondatot
minden gyermek, s kezdheti el jól megérdemelt
pihenését.
Az
alsós
munkaközösség
nevében
élményekkel teli táborozásokat, szép nyarat
kívánok tanulóinknak, és családjaiknak!
Balázsné Pintér Rita

***
Felső tagozat hírei
Az idei tanévben az osztálykirándulásaink
kibővültek egy három napos Erzsébettáborozással. Május 28-29-30-án a felsős
osztályok- a pályázat megírását Sánta Lajos
tanár úrnak köszönjük- vígan éltek: élőzenés
táncház, diszkó, katonai park, trambulin, gokart,
sárkányhajózás
gazdagította
a
strandos
programokat. Jó összetartó hadművelet volt
diákoknak, tanároknak egyaránt. (Az osztályfő-
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nökök munkáját Stumpfné Vass Violetta és
Kereszturi László segítette.) A 6. osztály
Keszthelyre, a 8. osztály Nagyvázsonyba
kirándult. Június 12-én a zánkai Erzsébettáborban vízimentők előadásán és motorcsónakozáson vehettek részt. (Kísérők Csékei
Marianna, Molnár Katalin, Harapu- Kiss
Tünde, Stumpfné Vass Violetta, Kereszturi
László voltak.) Ugyancsak a nyár veszélyeire
figyelmeztetett prevenciós előadásaival a felsős
osztályfőnöki órákon Szekeres Kornél rendőr
őrnagy.

***
DÖK
- Május 11-én méhecske-napot szerveztünk
iskolánkban. Gál Péterné, Judit nagyon érdekes
és hasznos előadást tartott a méhek életéről, a
méhcsaládokról, a méz készítéséről, melyet az
általa hozott eszközökkel tett igazán szemléletessé. A bemutató után mézkóstolás következett, amelyhez a mézet a Gál család, a
kenyeret és a vajat Dégi Henrietta biztosította.
A tanórákon pedig a tananyag feldolgozása is
változatos formákban a méhecske témához
kapcsolódott. Köszönjük a szülői segítséget!!!
- Meghirdettük a Rubik-kocka versenyt. Sajnos
az év végi programok meghiúsították a verseny
befejezését, de ennek ellenére élveztük minden
percét.
- Június 4-8. A papírgyűjtés öt napja! A
program lebonyolítására a reggeli és a tanítási
órák utáni időszakban került sor. Tengernyi
papír gyűlt össze a konténerben: 10. 600 kg! A
kapott pénzösszeget az osztályok a jövő évi
programjaik megvalósítására fordítják majd.
Köszönjük Tóth Lászlónak a mérleget, segítsége
nélkül még most is mérhetnénk a behozott
papírmennyiséget, valamint Molnár Katalin és
Kereszturi László odaadó segítő munkáját!
- Június 8-án tartottuk a rendszeres, évi diákparlamentünket,
ahol
iskolánk
tanulói
értékelték a tanév programját, és hasznos
javaslatokat tettek a következő tanévre

vonatkozóan,
ötleteiket.
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elmondták

javító

szándékú

***
Német nemzetiségi nyelvoktatás
Az utolsó két hónap a megmérettetés
időszaka volt. Május 16-án került sor az idegen
nyelvi mérésre a 4. osztályban iskolai szinten, a
6. és 8. osztályos tanulók körében országos
szinten. Az írásbeli mérést ettől a tanévtől
kiegészítettük szóbeli vizsgával is. A tanulók
teljesítményéről iskolánk által kiállított diploma
tanúskodik, amelyet a bizonyítványosztáskor
vehettek át a Bozzays diákok.
Június 2-án a nyolcadik osztályosok közül
négy tanuló kísérelte meg a német alapfokú
írásbeli nyelvvizsga letételét: Cseh András,
Molnár Richárd, Takács Georgina és
Steierlein Luca. Június 4-én pedig két tanuló,
Andris és Ricsi szóbeli vizsgát is tett. Az
eredményekről még nem kaptunk információt.
Szorítunk tanulóink sikeréért. Hajrá Bozzay!
Befejeződtek az országos német nyelvi
versenyek is. Eredmények:
HEBE: Erste Schritte csapatversenyen Borbély
Eszter, Simon Júlia, Bácsi Nóra alkotta csapat
a 25. helyen végzett a 75 indulóból.
HEBE Anfänger: Simon Zsófia az előkelő 8.
helyet, Stróbl Kornél pedig a 14. helyet tudhatja
magáénak a 43 résztvevőből.
VUK országos német nemzetiségi verseny:
Három csapat az 5. osztályból, két csapat a
hetedik osztályból, valamint egy csapat a
nyolcadik osztályból nevezett be az egész éves
versenyre. A feladatokat havonta kapták, kellett
felkutatniuk
környékünkön,
ahol
a
hagyományokat nem igazán ápolják, amelyek
megoldása kitartó kutatómunkát igényelt, hiszen
a német nemzetiségi hagyományokat tekintettel
a német nemzetiségű lakosság alacsony
számára.
Eredmények: 8. osztály: Cseh András, Koncz
Ábel, Molnár Richárd 11. hely, 7. osztály,
lányok: Borbély Fanni, Karácsony Nikolett,
Szász Virág Napsugár 6. hely, 7. osztály, fiúk:
Borbély Balázs, Dégi Dominik, Takács Flórián
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7. hely. Sajnos az 5. osztályosok az utolsó
fordulóval nem készültek el, de a többi
fordulóban derekasan állták a sarat a többi
csapattal szemben.
A versenysorozatra ebben a tanévben 217 csapat
jelentkezett!
Június 14-én tartottuk a nemzetiségi témanapot.
Az idei év vezérfonala a sport volt. Sajnos az
időjárás miatt nem tudtuk megvalósítani programunkat. Az alsó tagozatos tanulók azonban
Harapu-Kiss Tünde néni koordinációjában egy
térkép segítségével, csoportosan, különböző izgalmas kutató- és felderítő munkát folytatva oldottak meg érdekes feladatokat a témakörben.
Ebben a tanévben hagyományteremtő szándékkal pályázatot nyújtottunk be nyári német
nyelvi tábor megvalósítása céljából. Ugyan ebben a témakörben a Zánkai Német Nemzetiségi
Ön-kormányzat is pályázott. Mindkét pályázat
nyert, így 20, ill. 24 tanulónk vehet részt nyáron
közös, nyelvi programon. A táborok lebonyolításának helyszínei Fertőszentmiklós és környéke, ill. a Tolna megyei Lengyel. A táborozás
költségét a kisebbségi önkormányzat és a Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány támogatta.
A ti dolgotok bozzaysok csak az, hogy hátradőljetek és átadjátok magatokat a jól
megérdemelt pihenésnek! Mert ahogy a mondás
tartja:
„Munka után édes a pihenés”.
„Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! „
Andók Veronika
Siposné Bányai Ildikó

***
Bendegúz 2017/2018
Ebben a tanévben 11 tanulónk nevezett be
különböző tantárgyakból a Bendegúz verseny
Tudásbajnokságára. A hat fordulós feladatsor
megoldása után a következő eredmények
születtek:

Filep Sára 1. osztályos tanuló matematikából
arany, Resze Máté 2. osztályos tanuló matematikából arany, Gondos Réka 3. osztályos
tanuló anyanyelvből ezüst, Molnár Boglárka 3.
osztályos tanuló matematikából arany, Szabó
Csoma 3. osztályos tanuló matematikából arany
Illés Janka 4. osztályos tanuló matematikából
bronz, Simon Júlia 4. osztályos tanuló környezetismeretből ezüst, Molnár Márton 5.
osztályos tanuló matematikából arany, Pődör
Kevin 5. osztályos tanuló matematikából ezüst,
Sibak Dorottya 5. osztályos tanuló anyanyelvből
bronz, Németh Norbert 6. osztályos tanuló
természetismeretből bronz fokozatot ért el.
Gratulálunk a versenyzők szorgalmához,
kitartásukhoz!
A verseny megyei fordulóján 6 tanulónk
mérte össze tudását társaival a veszprémi
Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Gondos Réka 23., Illés Janka 16., Simon
Júlia 11., Resze Máté 9., Németh Norbert 7.
helyen végzett. Szabó Csoma megnyerte
korosztályában a megyei versenyt. Így ő
Szegeden versenyzett az országos fordulóban,
ahol szépen helytállt az ország legjobbjai között.
Gratulálunk Csoma!
Szántó Edit

***
Ökoiskolai híreink
Túra: Május 5-én Dobosné Varró Anna és
Molnár Katalin vezetésével kirándulni mentünk
Badacsonyba. Vonattal közelítettük meg a
hegyet, majd irány a Kisfaludy kilátó! Miután
sikeresen megküzdöttünk a szúnyogokkal
meghódítottuk a csúcsot. A 18 résztvevő között
másfél éves kisgyerek, óvodás és nagymama is
volt. A „Szabó legények” mind az öten
képviseltették magukat.
A Herman Ottó Természetismereti Verseny
országos döntőjét május 27-én rendezték
Budapesten. Iskolánkat 8 tanuló képviselte.
Közülük Molnár Márton 5. osztályos tanuló 4.
helyezést, Barátossy Botond 6. osztályos tanuló
7. helyezést ért el (felkészítőjük Molnár
Katalin). A 4. osztályosok közül Simon Júlia
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10., Barátossy Szabolcs és Nagy Sándor
Levente 11. helyezést ért el (felkészítőjük:
Szántó Edit).
A Bakony-Balaton UNESCO Globális
Geopark vetélkedőjén csapatunk 4. helyezést ért
el, így Barátossy Botond 6. osztályos és Pádár
Ákos 7. osztályos tanuló Molnár Katalin
vezetésével 3 napos jutalom-táborozáson
vehetett részt. A tábor programja rendkívül
színes volt:
06.19. kedd:
8:30 érkezés Csopakra, a BfNPI épületéhez, a
Park Villa szálláshely elfoglalása
9:00 ismerkedős játékok
9:30 indulás Tihanyba
10:00 Levendula szüret a levendulamezőn (magának szed mindenki amennyit szeretne)
11:00 Levendula Ház + Belső-tó, ürgék (természetvédelmi őrrel) + rövid geoséta az
Aranyházhoz vagy a Barátlakásokhoz
13:00 meleg ebéd (Tihanyi Szabadidő park,
Belső-tó partján)
14:00 Lóczy-barlang (Balatonfüred)
15:00 levendulás
kézműveskedés
(pl.
fürdőgolyó,
levendulazsák,
párna)
Csopakon a Park Villánál
16:00 vetítéses előadás az Interreg Dunai
GeoTúra nemzetközi projektről (Korbély
Barnabás)
16:30 geoactivity, strandolás, vacsi (pizza vagy
hideg)
06.20. szerda:
8:15 reggeli
9:00 indulás Bakonybélbe
10:00-12:00 geotúra az Odvaskői-barlanghoz
Zábrák Károly természetvédelmi őrrel is
12:00-12:45 meleg ebéd
13:00-15:30 Pannon Csillagda + Erdők Háza
16:30 visszaérkezés Csopakra
17:00 geoactivity, strandolás
06.21.
8:30
8:50
9:40

csütörtök:
reggeli
összepakolás, indulás a csomagokkal
Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont
és csónakázás
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11:30-12:30 Szentbékkálla kincsei: pl. színpadi
piroklaszit feltárás, Velétei palotarom,
séta a faluban stb.
13:00-13:45 ebéd a zánkai strandon
14:00-15:30 agyagozás Monoszlón
15:45 búcsú Monoszlón, hazautazás
Molnár Katalin

***
Sporteredményeink
A kora tavaszi sportversenyek után a
vakációt megelőző időszak is több versenyt
tartogatott számunkra. Az atlétikai megmérettetések sorát május 2-án Veszprémben a
Körzeti Diákolimpián kezdtük. Csapataink és
egyéni versenyzőink is jól szerepeltek.
I. korcsoport fiúcsapat 2. hely. Csapat: Resze
Máté, Bácsi Bence, Kulics Márkó, Végh
Hunor, Scher Gergely, Tóth Richárd
I. korcsoport lánycsapat 2. hely. Csapat: Illés
Léna, Rédling Boglárka, Pödör Zoé, Szabados
Zorka, Sirsom Celesztina
II. korcsoport fiúcsapat 2. hely. Csapat:
Barátossy Szabolcs, Gál Bálint, Gerencsér
Ádám, Lengyel Barnabás, Muzsi Zoltán,
Varga Ferenc
II. korcsoport lánycsapat. 2. hely. Csapat:
Csonka Ajsa, Endresz Vivien, Lengyel Jázmin,
Pödör Leila, Simon Júlia, Varga Babett
III. korcsoport fiúcsapat 2. hely. Csapat: Gaál
Botond, Gerencsér Szabolcs, Gócza Márk,
Kovács Zsombor, Kustán Roland, Stróbl
Kornél
IV. korcsoport fiúcsapat 1. hely. Csapat:
Gerencsér Alex, Koncz Ábel, Takács Flórián,
Borbély Balázs, Morvai Tamás, Cseh András
Egyéni eredmények:
Lengyel Jázmin II. korcsoport. egyéni összetett
3. hely, Gerencsér Alex IV. korcsoport egyéni
összetett 1. hely, Bakonyi Jázmin IV.
korcsoport egyéni összetett 1. hely, Gerencsér
Szabolcs 60 m futás 2. hely, Gaál Zsuzsanna 60
m futás 3. hely, Gócza Márk kislabdahajítás 2.
hely, Gaál Zsuzsanna 600 m futás 1. hely,
Gerencsér Alex 100 m futás 3. hely, Bakonyi
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Jázmin 100 m futás 3. hely, Gerencsér Alex
távolugrás 2. hely, kislabdahajítás 2. hely,
Molnár Boglárka kislabdahajítás 1. hely,
súlylökés 1. hely, Molnár Richárd súlylökés 2.
hely, 4x100 m váltó 1. hely
A megyei fordulóra az első helyezett csapat
és az első-második helyezéseket elérő tanulók
jutottak. Erre a versenyre május 9-10-én került
sor.
Eredmények: Molnár Boglárka súlylökés 4.
helyezés, Molnár Richárd súlylökés 8.
helyezés, Molnár Boglárka kislabdahajítás 7.
helyezés Fiú 4x100 m váltó 6. helyezés (Morvai
Tamás, Koncz Ábel, Borbély Balázs, Gerencsér
Alex), Gaál Zsuzsanna 600 m futás 6. helyezés,
Gócza Márk kislabdahajítás 9. helyezés,
Lengyel Jázmin egyéni összetett 5. helyezés,
Fiú IV. korcsoport csapat ötpróba 7. helyezés,
Bakonyi Jázmin egyéni összetett 8. helyezés.
Az utazás lebonyolításában nagy segítséget
nyújtott a Balatonakali Önkormányzat, amelyet
ezúton is köszönünk.
A körzeti versenyen kiválóan teljesítő kis
iskolás atlétáink a megyei versenyen is
bizonyították felkészültségüket. A lány svédváltó első helyezést ért el (Lengyel Jázmin,
Gaál Zsuzsanna, Bakonyi Jázmin, Steierlein
Luca), de Lengyel Jázmin egyéni összetett
versenyben, korcsoportjában is megyebajnok
lett.
Fiú csapatunk a 6. helyen végzett. (Csapattagok: Gerencsér Ádám, Muzsi Zoltán, Gaál
Botond, Stróbl Kornél, Takács Flórián,
Gerencsér Alex)
…és akkor, a tavalyihoz hasonlóan újra
Országos Diákolimpiai Döntő Miskolc után
most Szombathelyen. A Veszprém megyét
képviselő lány svédváltónk országos 9., míg
Lengyel Jázmin hárompróba (kislabdahajítás,
távolugrás, 60 m síkfutás) versenyén az
országos 7. helyezést vívta ki, öregbítve
iskolánk hírnevét.
Csak így tovább Bozzays diákok!
Kereszturi László

***
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Gratulálunk Simon Zsófiának
a „Magyarország jó tanulója –
jó sportolója 2017” cím elnyeréséhez!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumából
2018. június 5-én örömhírről értesülhettünk:
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr a
benyújtott pályázat és az Értékelő Bizottság
javaslata alapján a fenti elismerő címet
adományozta 6. osztályos tanulónknak!
Az elismerő oklevelet a kítűnő
bizonyítvánnyal és könyvjutalommal együtt
Horváth Lajos intézményvezető adta át
iskolánk ballagási és tanévzáró ünnepségén.
Erre a nem mindennapi kitüntetésre méltán
büszke lehet Zsófi és családja, valamint a
Bozzay suli minden polgára!
További jó tanulást és eredményes sportolást
kívánunk!

***
2017/ 2018-as szezonban
Simon Zsófia és Simon Júlia
párbajtőr eredményei
Az elmúlt évadban a lányok az ország számtalan
helyszínén versenyeztek. Az egyesületen belül
bekövetkezett jelentős változások ellenére
igyekeztek helytállni. Jelentősebb eredményeik:
Hajdúhadház (Olimpici nemzetközi verseny):
2017.október 29. Simon Júlia 66 / 6. hely egyéni
Szolnok (Olimpici nemzetközi verseny): 2017.
december 16. Simon Júlia 46 / 5. hely egyéni
Szolnok (Olimpici nemzetközi verseny): 2017.
december 16. Simon Zsófia 101 / 3. hely egyéni
Békéscsaba (Olimpici nemzetközi verseny):
2018. május 13. 50 / 6. hely Simon Júlia egyéni
Bükfürdő (Olimpici nemzetközi verseny): 2018.
március 9. 93 / 6. hely Simon Zsófia egyéni
Bükfürdő (Olimpici nemzetközi verseny): 2018.
március 11. Simon Júlia 40 / 3. hely egyéni

Fotó: Kereszturi László

Fotó: Kereszturi László

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: Simonné Mohos Éva

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: Simonné Mohos Éva
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Budapest Bajnokság 2018. január Simon Júlia 2.
helyezett egyéni
Budapest Bajnokság 2018. január Simon Zsófia
6. hely egyéni
Diákolimpia Budapest 2018 április Simon
Zsófia 92/ 5. hely egyéni
Diákolimpia Budapest 2018. április Simon Júlia
40/ 3. hely egyéni
Vidékbajnokság Szolnok 2018. május 04. Simon
Zsófia 2. hely egyéni
Vidékbajnokság Szolnok 2018. május 05. Simon
Júlia 4. hely egyéni
Vidékbajnokság Szolnok: Simon Zsófia gyermek
korosztály csapat 1. hely
Vidékbajnokság Szolnok Simon Zsófia újonc
korosztály csapat 1. hely
Országos Párbajtőr Bajnokság Balatonfüred
2018. június 16-23.
21 csapatból Simon Zsófia gyermek korosztályban: 3. hely
19 csapatból Simon Zsófia újonc korosztályban:
2. hely
12 csapatból Simon Júlia: 3. hely
Simon Júlia a 2017/2018-as Olimpici Grand
Prix versenysorozatának összesítésében Törpici
lány korcsoportjában az országos egyéni 3.
helyet szerezte meg.

***
Kirándulás Köveskálon
A negyedik osztály meghívást kapott Vissi Gabi
néni és Barátossy Gyuri bácsi birtokára. Az
alsó tagozat zárásaként két napot töltöttünk el
Köveskálon.
Reggel az iskolában gyülekeztünk, ahonnan
Gabi néni és Babett néni elszállította a
csomagokat, mi pedig Edit nénivel busszal
utaztunk Köveskálra. Felsétáltunk a hegyre,
ahol sok program közül lehetett választani.
Állatsimogatással, kincskereséssel, trambulinozással, levendula baba készítéssel tölthettük el
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az időt. Nekem különösen a kincskeresés tetszett. Hamarosan megérkezett Babett néni, aki
nagy örömünkre isteni vattacukrot csinált. Vacsora készítés közben megérkezett Lajos bácsi
is, akit a fiúk már nagyon vártak. Lelkesen fociztak vele. Közben mindenki nagyon megéhezett. Nagyon finom volt a paprikás csirke, amit a
felnőttek főztek. Utána tábortüzet gyújtottunk,
ahol nagyon jó volt a hangulat. Közösen énekeltünk és sütögettünk. Sajnos a sátor állítás elmaradt az éjszakai rossz idő miatt, de a vendégházban mindenki jó alvóhelyet talált magának.
Másnap reggeli után légpuskát vett elő Gyuri
bácsi, célbalövészetet gyakoroltunk. Közben
Gabi néni kakaós tekercset készített. Ezután
számháborúsat játszottunk egészen hazaindulásig.
Köszönjük a helyet és a programokat, igazán
jól éreztem magam ezen a kiránduláson. Jó
elbúcsúzás volt az alsó tagozattól:
Simon Júlia

***
Nagyszabású tanévzáró
Hagyományainknak megfelelően idén is egy
rendezvény keretében tartotta meg iskolánk a
ballagási és tanévzáró ünnepséget, csakhogy
június 16-a délelőttjén ezúttal a szokványostól
eltérő feladataink is voltak, amelyet örömmel
osztottunk meg a bozzaysokkal és a szép számú
ünneplő közönséggel. Mindannyian vártuk a
felemelő pillanatokat, amikor 13 ballagó 8.
osztályosunk számára utoljára szólal meg a
csengő, hogy aztán végigjárják, elbúcsúzzanak
az összes osztálytól és az udvaron a kirepülés,
szabadságra vágyás jelképeként az égnek
eresszék színes lufijaikat.
A tornateremben a nagyszínpadon az utolsó
fellépés várta őket, s mielőtt kezdetét vette
volna az ünnepi műsor, kellemes kötelezettségünknek tettünk eleget. Simon Zsófia 6.
osztályos tanulónk került a figyelem
középpontjába és méltató mondatoktól, valamint
az iskolánk diákjainak tetszésnyilvánításától
kísérve átvette a neki jogosan megítélt
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„Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017”
kitüntető címet. Egy kis iskola életében különösen jelentős, iskolatörténeti szempontból is kiemelkedő elismerésben részesült, csakhogy nem
sok ideje jutott a boldogságban fürödni, hiszen
Balatonfüreden 10 órára a párbajtőrvívás országos korosztályos csapatdöntőjére hívta a pást.
A ballagási műsor a 7. és 8. osztályos
diákjaink és felkészítő tanáraink felkészültségét
dicséri, noha a versidézetek, visszaemlékezések,
ünnepi beszédek és virágátadások összességében egy kicsit hosszúra sikerültek. Tanévzáró
ünnepségünk
fénypontja
ezúttal
is
a
legkiválóbban tanuló, 34 kitűnő és jeles diákunk
elismerése volt. Közülük kicsik és nagyok
egyaránt nagy örömmel vették át a megérdemelt
könyvjutalmakat, valamint a Zánkai Német
Nemzetiségi Önkormányzat által alapított, a
tanév németesei elismerő címmel járó
ajándékokat. A nyolc év során nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájáért Bozzay-díjban
részesült Cseh András 8. osztályos tanulónk.
Ezúttal azonban nemcsak végzős tanulóinktól
búcsúztunk, hanem az első osztályosok és
szüleik, valamint a kollégák nagy bánatára
Dobosné Varró Anna, Panni nénitől is, aki
elérte a megérdemelt nyugdíjas kort. A ledolgozott négy évtizedből 21 évet szolgált közöttünk,
s remélhetőleg az általa tanított gyerekek és Ő is
– a sikeresen elvégzett munka eredménye mellett – sok kellemes emléket megőriz majd. Munkáját megköszönve, az iskolavezetés – a dolgozók személyesebb ajándékán túl – a minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetését adta át, szép nyugdíjas éveket kívánva.
Ünnepségünk befejezéseként bemutatkozott a
badacsonytomaji székhellyel működő, megyeszerte ismert és elismert Szín-vonal Alapfokú
Művészeti Iskola. Baranyai Zoltánné igazgató
Asszony ismertette intézményük tevékenységét,
a néptánc és képzőművészet szakágak vonatkozásában szeptembertől Zánkán létrehozandó
képzéseiket. Ezek kiváló színvonaláról leginkább a Szabó Csaba vezette néptáncosok egy
kis soportjának bemutatója és a képzőművészeik

munkáiból ez alkalomra rögtönzött kiállítás
győzött meg bennünket!
Horváth Lajos
intézményvezető

***
Kitűnő és jeles tanulóink
Alsó tagozat:
1. osztály:
kitűnők: Filep Sára, Stumpf Réka,
Szabó Márton
jelesek: Rédling Boglárka Anna,
Tesényi Léna
2. osztály:
kitűnő: Nagy Anna Boglárka
jelesek: Barátossy Álmos, Kulics Márkó Noel,
Scher Gergely, Sirsom Celesztina
3. osztály:
kitűnők: Filep Lili, Molnár Boglárka,
Szabó Csoma Győző
jelesek: Gondos Réka
4. osztály:
kitűnők: Simon Júlia, Lengyel Jázmin,
Csonka Ajsa
jelesek: Barátossy Szabolcs, Kovács Áron
Felső tagozat:
5. osztály: jeles
Sibak Dorottya
6. osztály:
kitűnők: Gaál Zsuzsanna, Molnár Márton,
Simon Zsófia, Szűcs Petra
jeles:
Stróbl Kornél, Gál Szintia,
Kustán Roland, Stumpf Attila
7. osztály:
jeles:
Borbély Balázs, Morvai Tamás
Pádár Ákos
8. osztály:
jelesek: Cseh András, Steierlein Luca
Az év németese címben alsó tagozaton Illés
Janka, felsőben Cseh András részesültek.
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Bozzay – díjas: Cseh András

Cseh András hét évfolyamot végzett kitűnő
eredménnyel, nyolcadik osztályban példamutató
szorgalmával jeles tanuló lett. Első osztályos
kora óta rendszeresen részt vett a különböző
szaktárgyi- műveltségi-és sportversenyeken.
A Bendegúz levelező – versenyen magyar,
matematika és környezetismeret szakterületen
gyarapította tudását, ért el szép eredményeket.
Matematikából az alapműveleti verseny
résztvevőjeként megyei második helyezett lett,
hét alkalommal mérettette meg magát az
Országos Zrínyi matematika versenyen.
A Herman Ottó országos környezeti versenyen négyszer szerepelt sikeresen, utoljára
országos negyedik helyezett lett.
Az országos Arany János magyar versenyen
három alkalommal vett részt, legjobb eredménye a hatodik helyezés volt.
Rendszeresen
vállalta
német
nyelvi
tudásának megmérettetését. A VUK országos
versenyen csapatával tizenegyedik helyezett lett.
Nyolcadik osztályosként németből nyelvvizsgát
tett.
Három évig judózott, Várpalotán, Pápán,
Tapolcán versenyzett. Balatonfüreden kétszer
vett részt KRESZ – és kerékpáros ügyességi
versenyen, utoljára második helyezést ért el
társaival.
Öt évig néptáncos volt. Kilenc éve footballozik, a Szentantalfa – Nivegy- völgy SE
tagjaként U 19 bajnokságot nyert sporttársaival.
A Balaton – felvidéki Iskolák Találkozójának
sikeres résztvevője volt 2016 - és 2017 – ben.
Közösségi munkáját nyolc évig DÖKtagként végezte.
Mindezek alapján javasoltuk a Bozzay díjra.
Reméljük, hogy szorgalma, kitartása, közösségi
elemző gondolkodása építő jellegű lesz a
Lovassy László Gimnázium német nemzetiségű
tagozatán, ahová kitűnő írásbeli felvételi
eredménye alapján is sikeres felvételt nyert.

***
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Csékei Marianna búcsúbeszéde
Kedves Nyolcadikosaim!
Üdvözöllek Benneteket a fedélzeten!
A kilencedik osztályom vagytok – ez már
történelem. Sokat változott a világ az elmúlt
évtizedekben.
Én itt állok lent, Ti fent, a fedélzeten. Indulhat az élet hajója. Új vizeken, új széllel, napsütéssel, viharokkal, vihar utáni édes csenddel vár
rátok a jövő. Évek múlva látjátok tisztábban a
múltat. Milyen könnyű, védett, jó éveket
töltöttetek itt a Bozzayban, ahol szinte minden
rólatok szólt, s az otthoni burok is óvott
benneteket mindentől. Teli vagytok várakozással, izgalommal – talán van, aki aggódik is egy
kicsit. Most léptek ki igazán az életbe, főként
azok, akik – kis fecskék – kollégiumlakók
lesznek távol a családi fészektől.
Nagyon sok minden alakítja majd hajótok
útját, de egyet meg kell jegyeznetek: elsősorban
Ti vagytok felelősek a jövőtökért! A szülői,
nevelői hátszél segít, ha figyelemmel, elfogadással, jól hasznosítjátok. A legfontosabb,
hogy minél előbb tűzzétek ki a célokat, a célt,
hogy merre, hova akartok hajózni, eljutni. Célok
nélkül értelmetlen az emberi élet, mint ahogy
szeretet nélkül is.
Keressetek értékes célokat magatoknak úgy,
hogy a körülöttetek lévő közösségnek is értéket
teremtsetek! A közösség sorsa, amelyben éltek,
meghatározza a Ti életetek jó minőségét,
örömeit is.
A hajótok zászlójára én néhány – számomra
fontos- fogalmat írnék, ha írhatnék: szeretet,
család, tudás, becsület, kitartás, figyelem és
fegyelem, őszinteség, jóindulat, megértés… és
álom Legyen mindig megvalósítandó álmotok!

***
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A 8. OSZTÁLY KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI EREDMÉNYEI
Antal Lili
Cseh András Ferenc
Gerencsér Alex
Adrián
Koncz Ábel
Kulcsár Olivér
Lakosi Péter
Molnár Boglárka
Molnár Richárd
Steierlein Luca
Takács Georgina
Tóth Levente
Krisztián
Török Lara
Vörös Noémi Katalin

Magyar — Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium,
Balatonalmádi
Lovassy László Gimnázium, Veszprém — német nemzetiségi tagozat
Hermann Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely — Vadgazdálkodási technikusi szak
Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola
Széchenyi István Baptista Középiskola — asztalos képzés
Zalaegerszegi CZC Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Keszthely — pincér képzés
Batsányi János Gimnázium, Tapolca — angol nyelvi emelt szintű tagozat
Hermann Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely — Vadgazdálkodási technikus szak
Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi
Szakgimnázium, Balatonfüred — angol nyelvi specializációs osztály
Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Veszprém — szépészeti szak
Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Balatonfűzfő — elektronikai műszerész ágazat
Ajkai Bródy Imre Gimnázium és alapfokú Művészeti Iskola, Ajka — általános
tagozat
Batsányi János Gimnázium, Tapolca — általános tagozat

***
FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Legutóbbi írásunk óta sok minden történt
nálunk.
Április 20-án vendégelőadást láthattak az
érdeklődők a KABAI LAKAT SZÍNPAD
előadásában, Kéri Ferenc: Lopótök, avagy a
Mari nem olyan című pajzán népi komédiáját.
A nézőtér megtelt, és jól szórakozott. Nagyon jó
volt látni más településről érkezett színjátszók
előadását, és örömmel fogadtuk, amikor többen
megállapították a nézők közül, hogy a Zánkai
Színjátszókör is bárhol megállná a helyét
előadásaival.
Ismét eljött a majális ideje. A kedvező
időben élményfőzés, májusfa díszítés és állítás,
a Baráti Dal-Szín-Ház műsora, gyerekeknek

csillám-tetoválás és kézműves foglalkozás várta
az érdeklődőket. A zenét Borda Lajosnak, a
májusfát pedig idén is Egyed Istvánnak
köszönhettük! Ezen a szép májusi napon
kellemesen töltöttük el együtt a napot, és jó volt
látni, hogy Zánkán egy jól működő közösség
kovácsolódott össze, akik nem kényszerből
jönnek a Faluházba, nem azért, mert illik ott
lenni, hanem azért, mert jól érzik magukat
ebben a társaságban.
Május 26-án nagy izgalommal vártuk a
férfiakat és természetesen a hölgyeket is a
Férfinapra. Ebben az évben ismét egy új
variációval készültünk a férfiaknak. A Napló
cikkében ezt olvashattuk a műsorról:
„Pácban lévő apácák és fergeteges férfinap
Zánkán!
Fergeteges
férfinapi
műsorral
rukkoltak elő a helyi lányok és asszonyok a
településen. A már hagyományosnak mondható
Férfinapot minden év májusában tartják a
Zánkai Faluházban. Az idei műsorra több
hónapon át készültek a rendezők és a szereplők,
akik munkáját vastapssal jutalmazta a közönség.
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Az „Apácák a pácban” című műsort jó hangulatú bál követte, ahol fiatalok és idősek együtt
ropták a táncot. A műsorra ellátogató férfiak
nemcsak egy látványos, vicces és hangulatos
előadást kaptak, de ajándékkal is meglepték
őket a lányok.” Köszönjük hogy eljöttek, és
megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel!
Az „Apácák a pácban” című műsort a Borhéten is láthatják az érdeklődők, pontosabban
2018. július 21-én 19.30 órakor.
Elérkezett a Hősök Napja, melyet hagyományosan május utolsó vasárnapján 2018. május
27-én tartottunk a Honismereti Kör szervezésében. A megemlékezés alkalmából beszédet
mondott Horváth Lajos önkormányzati képviselő, iskolaigazgató, majd a Bozzay Pál Általános Iskola tanulóinak szavalatai következtek.
A kis megemlékezés után koszorúzás, majd a
virágok elhelyezése következett a temetőben az
I. világ-háború hőseinek sírjain.
Június 23-án megkezdődtek a programok a
Strandi Szórakoztató Téren.
Első hétvégén kézműves foglalkozás, interaktív
gyermekműsor és egy operett est várta az érdeklődőket.
A nyár folyamán jó idő esetén minden nap
kézműves foglalkozással várjuk a gyermekeket.
Szombatonként délután 17.00 órától különböző
gyermekműsorokkal, és alkalmanként este 20.00
órától felnőtt programmal.
A Borhét idén július 14-én kezdődik, ahol
többek között találkozhatunk Soltész Rezsővel,
Baby Gabival, Szabó Ádámmal, lesz M.É.Z. ír
est sztepptáncosokkal, ABBA koncert, The Bits
Beatles Emlékzenekar koncert, lesz Népdal és
Néptáncest, fergeteges Copacabana Brasil
Show, Apáca show, utcabálok, Gastro show, lesz
kézműves kirakodóvásár, és még sok más!
Kitelepülő borházak: Canter Borház, Dobosi
Pincészet, Gergely Borház, Kőróka Pince, Lídia
Borház, Soma Borpince. A Borhét házigazdája
Böhmné Kocsis Szilvia és Böhm Tamás.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre, jó pihenést és élménydús nyarat
kívánunk!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Bácsiné Bogáncs Nikoletta Zánka Faluház
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub
A zánkai Őszirózsa Nyugdíjas Klub mozgalmas
életének két kiemelkedő eseménye volt a
közelmúltban.
Maradandó élményt jelentett mindnyájunk
számára a június 7-i zirci kirándulás. Szép,
nyári reggelen, vidám hangulatban indult útnak
népes csoportunk. Veszprémet elhagyva ugyan
már sötét felhők közeledtek felénk, mit sem
jelentett ez a minden eshetőségre felkészült
zánkai nyugdíjasoknak. Az esernyők, esőkabátok előkerültek, de mire a Ciszterci Apátság
Látogatóközpontjához értünk, már el is állt az
eső. A megújult apátsági épület díszudvara
letisztult hangulatával kellemes előtere a
látogatóközpont kiállításainak. Ámulattal néztük
a fölénk magasodó, ragyogó apátsági templomot. A középkori hangulatot árasztó épület a
barokk és a klasszicista stílus jegyeit viseli
magán. A felújított freskók mesés világa, a
míves fafaragások, a szószék, a főoltár, a kis és
nagy orgona, a templom aranyozott ragyogása
magával ragadott bennünket.
Az Egyház és Rendtörténeti kiállításon betekintést nyertünk a Zircen élő szerzetesek
korábbi és jelenlegi mindennapjaiba, valamint
nyomon követhettük a ciszterci szerzetesek
történelmét egészen az apátság 1182-es alapításától napjainkig.
A Ciszterci Műemlékkönyvtár közel 65 000
könyves gyűjteménye Magyarországon egyedülálló, a teológiától a történelmen át a fizikáig
számos tudományág képviselteti itt magát. Az
idegenvezetés során nem csak a kiállított régi
könyveket csodálhattuk meg, hanem az intarziás
be-rendezésű nagytermet és berendezési tárgyait
is.
A Bakonyi Természettudományi Múzeum a
Bakonnyal kapcsolatos geológiai, botanikai és
zoológiai ismeretanyagot mutatta be. Érdekes
volt együtt látni a körülöttünk is élő madárgyűjteményt, a vad- és növényvilágot bemutató vitrineket.
Zircen járva nem hagyhattuk ki a híres apátsági sörkóstolást sem. Helyi vezető segítségével megismertük a sörmanufaktúra gyártási
folyamatát, majd megkóstoltunk négyet a helyi
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sörkülönlegességekből: a világos, pilseni típusú
Zirci Apátsági Pils sört, a Belgát, a Búza sört,
valamint kaptunk egy kis kóstolót a karakteres
ízű barna Főnixből is. A nap már ragyogott,
árasztotta nyári melegét, jólesett a hideg, üdítő
ital a szomjas nyugdíjasoknak.
Miután a finom ebédet a Patkó Étteremben
elfogyasztottuk, kirándulásunkat a híres Arborétumban folytattuk, ahol Takács Feri bácsi
szakszerű vezetésével megcsodáltuk a Bakony
növénykülönlegességeinek világát. A kellemes
délutáni séta után ismét buszra ültünk és sok
csodás élménnyel tértünk haza. Köszönjük a
szervezést Margitnak és Irmusnak, akik fáradhatatlan munkával és lelkesedéssel szervezték és
irányították ezt a szép és hasznos kirándulást.
A júniusi rapszódikus időjárás június 14-i
klubnapunk programjába, a Gyógynövényvölgybe tervezett látogatásunkba is beleszólt. A
látogatás elmaradt, helyette a Faluházban
jöttünk össze egy kis beszélgetésre, ahol
ínycsiklandó illatok, és kellemes meglepetés
fogadott bennünket. Vezetőnk, Nagy Pálné
Margit nagyon finom halászlét készített
számunkra. A remek ételhez a balatoni hegyvidék zamatos nedűje is az asztalra került
bortermelő nyugdíjasaink jóvoltából, ami aztán
dalra fakasztotta a nótás kedvű megjelenteket.
Takács Feri bácsi frissen szedett gombákkal
illusztrált hasznos előadásával zárult ez a jól
sikerült, vidám, nyugdíjas összejövetel.
Horváth Zsófia
klubtag

***
Nőklub
Régi vágya teljesült a Nőklubnak azzal, hogy
sikerült egy „ottalvós, csapatépítő” kirándulást
szerveznünk. Köszönet érte a családtagoknak is.
Kaposváron volt a jó kis szállásunk. Meglátogattuk a szennai skanzent, a Szász Endre házat,
ahol az özvegy kalauzolt minket, a Rippl –
Rónai házat, sétáltunk a nagyon kedves lokálpatrióta idegenvezetővel Kaposvár belvárosában. Jót ebédeltünk a Kapos étteremben. A

csapatépítő, jövőbeni terveket összeállító
beszélgetés is megvolt. Mindnyájan remekül
éreztük magunkat. Nagy köszönet a szervezésért
Némethné Irmusnak. Kellenek ezek a kirándulások, mert „szorgalmi időben” az egyik
feladat adja a másikat, egyik tevékenység után
rögtön ott a következő, nem lehet olyan igazit,
„csajost” dumcsizni. Erre meg nagy szüksége
van a női léleknek!
Marosszékyné Csósza Mária

***

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: György Péter

A Balaton kiszárításának terve és
Zánka
A 18. századi úrbéres Zánka birtokhatárainak
jelentős módosulását idézhette volna elő, egy
napjainkban irreálisnak tűnő elképzelés. A
Balaton kiszárítási tervéről van szó, amelyet
Krieger Sámuel „működő mérnök”, egy eperjesi
gyógyszerész fia készített 1766-1776 között.
Eredetileg a Sió és a Kapos szabályozását kapta
feladatul a királyi bizottságtól, de mivel ezek
vízrendszeréhez szorosan kapcsolódik a Balaton, munkájába ezt is belevette. Felterjesztésében pontos mérések és az azokra támaszkodó számítások alapján mutatta be a háromlépcsős vízleeresztés menetét. Térképén jól
láthatóan feltüntette a vízleeresztés után megmaradó kicsinyke Balaton keskeny vályúját. Az
ő térképe volt az első, ahol szintvonalakat
alkalmaztak. Érdekes a vízi birtokhatárok
jelölése is, amely a part menti településekhez
csatlakozik. A vízen megvont határok a tó kiszárított medencéjében nyert termőföldek felosztását a térképen egyértelműen ábrázolják,
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ennek megfelelően Zánka külterületének nagysága a terv alapján mintegy másfélszeresére
növekedett volna.
A terv megnyerte Mária Terézia tetszését is.
1776. május 2-án aláírta és „célszerű felhasználásra” adta vissza a kancelláriának. Két
hónap múltán a tihanyi gyűlésen az érdekelt
megyék is elfogadták a tervet, azonban a végrehajtását a Sió, Kapos és Sárvíz szabályozásának
befejezéséig felfüggesztették, így aztán –
szerencsénkre – feledésbe is merült.
Poór Ferenc

***
A Nemzeti Egység Pártja
megalakulása Zánkán
Gömbös Gyula 1932 szeptemberi kormányfői
kinevezését követően azonnal megkezdődtek a
találgatások a politikai élet jövőbeni alakulásáról. Az új miniszterelnök első megnyilvánulásait – a Zalamegyei Újsággal az élen
– a megyei lapok lelkesen fogadták, mert sokat
vártak tőle a gazdasági válságtól nyögő
települések. A Balatonfüredi Járásnak –
akkoriban Zánka oda tartozott – is szüksége volt
mindenféle segítségre: "kiáltott a pénztelenség",
a borászat értékesítési nehézségekkel küzdött,
Füredtől 1931 tavaszán a színtársulat két heti
tartózkodás után már készülődött búcsút venni,
mivel egyetlen egy telt ház nem volt, a
szegényeket népkonyhán kellett étkeztetni. A
járási székhely sok segítséget kapott a gyakran
ott tartózkodó Gömbös Gyulától, amiért hálából
1931 áprilisában díszpolgárrá választották.
Rövidebb-hosszabb formában minden újság
foglalkozott a Nemzeti Munkatervvel és a
kormánypárt "átkeresztelésével", a NEP
(Nemzeti Egység Pártja) megalakulásával.
1932 utolsó hónapjaiban Marton Béla és
közvetlen munkatársai a Központi Irodában az
új pártszervezetek megalakítását készítették elő.
A koncepció lényegében arra törekedett, hogy a
párt és a közigazgatás irányítása egy kézbe
jusson, természetesen a párt növekvő befolyása
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mellett. Vagyis a pártszervezetek különböző
szintjeire a vezető szerepet játszó különböző
személyek
kijelölésében
elsősorban
a
közigazgatási apparátusra kívántak támaszkodni. Az adminisztráció bethleni gárdája a
kezdetekben azonban sikeresen akadályozta,
illetve lassította az eltervezett átalakítást.
A pártszervezés szerves részét képezte
Gömbös Gyula országjárása. A miniszterelnököt
mindenütt, ahol megjelent, páratlan lelkesedés
fogadta. Az országjárást követően, 1933 elején
vett nagyobb lendületet a NEP szervezése; a
főispánok, jegyzők és főszolgabírák ajánlásai
nyomán, többszöri egyeztetést követően került
sor a kinevezhető vármegyei titkárok,
választókerületi, illetve községi és városi
elnökök,
vezető
titkárok
névsorának
összeállítására. Előzőleg Marton Béla utasította
a vármegyei vezetőket, hogy a pártszervezetek
élére a vezér iránti hűség mellett a helyi
közösségekben vitt aktív szerepvállalás,
népszerűség és tekintély legyen a fő kiválasztási
szempont. Habár ezeknek a kívánalmaknak nem
mindenben felelt meg a zánkai elnökjelölt,
kifejezetten személyes tulajdonságai, és az
evangélikus vallású Gömbös iránti rajongása
révén keserűsi Jámbory Kálmán került a zánkai
NEP szervezete élére.
Keserűsi Jámbory Kálmán számtanácsos
1876-ban született Budapesten. A fővárosban
kereskedelmi érettségit, majd pénzügyi államvizsgát tett. A kultuszminisztériumban teljesített
szolgálatot, és 1913-ban mint számtanácsos
vonult nyugalomba. Utána is élénk közéleti és
politikai tevékenységet fejtett ki; 1921-ben a
hajdúnádudvari választókerület képviselőjelöltje
volt, majd 1922-ben Dél-Amerikába vándorolt
ki, ahol kelmefestő gyárat alapított. 1929-ben
visszatért Magyarországra, és Zánkán telepedett
le, a mai Rákóczi út 112 sz. alatt épült házában,
ahol felesége a zánkai postamesteri tisztet látta
el. Közmegbecsülésnek örvendő ember, az
evangélikus egyházközség presbitere, a zánkai
Fürdőegyesület választmányi tagja volt. 1933
áprilisában kapta kézhez Gömbös Gyula
megbízói levelét és a mellékelt sablon-
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válaszlevelet, amelyben a kiválasztottak hűséget
fogadtak Gömbös Gyula pártvezérnek.
Az országos zászlóbontást központilag
elhatározott lépésként 1933. június 15-i dátummal az ország több mint háromezer településén szervezték meg, Marton Béláék elképzeléseinek megfelelően. Úrnapja táján Zala vármegyében is megalakultak a NEP szervezetei. A
járási székhelyen, Balatonfüreden Cs. Darab
József elnökletével szinte azonnal megalakult a
helyi szervezet. A megyei lapokban megsokasodtak a párt propagandaanyagai. Közölték
Gömbös, Sztranyavszky, Marton felhívását, és
néhány név nélküli, valószínűen központi
eredetű sajtóanyagot. Ezeknek a hatására is
folyamatosan erősödtek, gyarapodtak mindenhol
– a Balaton-felvidék falvaiban is – a NEP
szervezetei. Igyekeztek megnyerni a tekintélynek örvendő, prominens személyeket, akik
között a Zánkán már új lakóhellyel rendelkező,
nyugállományú, de politikailag nagyon is aktív
személyek voltak: Udvarhelyi Károly MÁV
főtanácsos, a MÁV belföldi díjszabási osztályának volt vezetője, a Zánkai Fürdőegyesület
választmányi tagja; Parragh Gábor MÁV
felügyelő, a Zánkai Fürdőegyesület választmányi tagja; Simon Gyula MÁV vasútforgalmi
tiszt, s tegyük hozzá, hogy az állami alkalmazásban álló vasutasokat és postásokat is
adminisztratív úton párttaggá nyilvánították, így
automatikusan a párt tagja lett Jámbory
Kálmánné postamester, és Perlaki (Papszt)
Dezső vasúti alkalmazott is. A protestáns
notabilitások is szinte kivétel nélkül Gömbös
támogatói voltak.
A szervezés sikerét biztosította Darányi
Kálmán személye is, aki 1928-tól a
miniszterelnökség politikai államtitkára, 1931
nyarától a Balaton-felvidéki települések
népszerű országgyűlési képviselője. Jelentős
szerepe volt a boradó felére csökkentésében és a
100 pengőnél kevesebb kataszteri jövedelemmel rendelkező birtokok adójának elengedésében, amiért választókerületében igen
nagy népszerűségnek örvendett. Zánkán jártában – ahova elkísérte dr. Schmidt Ferenc

balatonfüredi igazgató-főorvos, orvostanár és
dr. Demeter György ügyvéd is – Szűcs János
református lelkipásztor és a helybéli (református) vezetők fogadták (Siffer Gyula bíró vezetésével). A községben lelkesen üdvözölték a
teherkönnyítésről szóló híreket.
Gömbös Gyula a magyar gazdaságot, elsősorban a mezőgazdaságot segítő intézkedései
nyomán annyira népszerűvé vált a Balaton-felvidéken is, hogy 1935-ben hatalmas választási
sikert aratott.
Poór Ferenc

***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Vasárnapi istentiszteleti rend
falunkban:
evangélikus
8.30.
katolikus
11.30.
református
11 óra.
Egyházi hírek
Az evangélikus egyház idén is megszervezi a
szokásos nyári komolyzenei hangversenyt. A
helyszín ezúttal is a szentantalfai templom.
Időpont augusztus 18. este fél 7. Előadók
Német Sándor orgona, Gelencsér Zoltán
hegedű.
A katolikus templomban az eddig megszokott
vasárnapi miserend megváltozott. Ezen a
nyáron a szentmisék Zánkán vasárnap ½ 12kor kezdődnek. Plébános úrnak több faluja
van, és valahogy ezen a nyáron bonyodalmat
okozott a lehetőség és a kérelmek egybehangolása. Kérjük ezt az új, végleges időpontot vegyük figyelembe.
A most regnáló egyházközségi képviselőtestület mandátuma lejárt. Az idei
adventben bonyolítanánk le az új választást.
Addig is erről a témáról, és a megújítani
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kívánt egyházközségi életről beszélgetéseket
kezdeményezünk a templomot látogató és az
egyházi hozzájárulást fizető hívek bevonásával. Mindenestre már most jelezzük,
hogy a szokásos augusztusi vesperást is
ennek szellemében szerveznénk. Templomunkat 1986. augusztus 10- én szentelték fel.
Erre az évfordulóra szoktuk szervezni ezt az
énekes esti istentisztelet, amin eddig is már
sokan részt vettünk, nem ismeretlen ez a
liturgia, az énekek. Szeretnénk másokat is
bevonni, és invitálni a megelőző egy-két
próbára is. Bővebb tájékoztatás a templomban
hangzik majd el, ill. a személyes beszélgetések alkalmával.

Anyakönyvi hírek – akik elmentek
Antal Gábornéval sokszor leállhattunk beszélgetni házuk előtt, amint napi sétáját végezte.
Elza nénit minden érdekelte, de főleg az
unokáiról mesélt. A család Monoszlóról került
Zánkára, de a gyökerek ott maradtak. Idén
tavasszal betegedett le, segíteni már nem
lehetett rajta. Elza néni 84. születésnapja előtt
végleg hazatért övéihez Monoszlóra. Isten
adjon nekik örök nyugodalmat!
Mindnyájan jól ismertük Fülöp Lajosné
Annuskát, aki hosszú éveken át dolgozott itt
az orvosi rendelőben körzeti ápolónőként.
Kedves, szerény, mosolygós, segítőkész személy volt. Nyugdíjas éveiben is hű maradt az
egészségügyhöz jó pár éven át. Szinte élete
végéig jó egészségnek örvendett, tavaly ősztől
szorult fokozatosan ápolásra. Június 27-én
töltötte volna be 93. életévét. Gyermekeivel
Ferenccel és Babával, az unokákkal, dédunokákkal együtt érzünk.

***
Strandi Szórakoztató Tér
Az idei nyárra látványos, napvitorlás
szabadtéri színpaddal gazdagodott Zánka,
amely a strandi szolgáltatások széles skálájára
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nyit lehetőséget. A nyár folyamán minden nap
gyermek kézműves programmal, szombatonként gyermek előadással várnak
mindenkit a Faluház művelődésszervezői. Jó
idő esetén a rendezvények sikere garantálható
lesz! – szerk.

***
Aranyérmes Magnus
Sárgamuskotály
A Canter Borház pincészete, Európa egyik
legmodernebb borászataként, 2012-ben épült
fel Zánkán. A borászat jelenleg 120 hektár
saját ültetvényt művel. Ebből 30 található
Dörgicse határában, 30 Tihanyban, és 60
hektár a Somlói borvidékhez tartozik.
Gelencsér Gergő a Canter Borház főborásza
május végén a Veszprém megyei Naplónak
nyilatkozva nem kis büszkeséggel számolt be
a franciaországi Bordeax-ban, a „borok
olimpiáján” elért sikerről. „Ez a 2017-es
Sárgamuskotály igen különleges. A hibátlan
szőlőfürtöket teljes érettségükben szüretelték,
majd a préselés előtt héjon áztatott mustot
lassan erjesztették. Így egy könnyű, elegáns
száraz fehér bor született, amelynek egységes
íz- és illatvilágában a fűszeres és gyümölcsös
aromák köszönnek vissza.” Ezen a versenyen
idén 21 arany-, 16 ezüst- és 4 bronzérmet
kaptak a magyar borászok. A BalatonfüredCsopaki bovidéknek a Canter Borház révén 1
arany jutott. Gratulálunk a kíváló eredményhez! A Canter Borház öt másik kiváló
pincészettel jelen lesz a Zánkai Borheteken is!
– szerk.
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