2018. DECEMBER

28. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM

ZÁNKAI

HÍRMONDÓ

Zánka Község Önkormányzata és a
Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánunk Olvasóinknak!

Fotó: T. Horváth Lajos

28. évfolyam 5-6. szám

ZÁNKAI Hírmondó

Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2018. október 4. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület az ülésen döntött szerződések
módosításáról, valamint önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos ügyekről: Tájékoztatás kérése az
ALEXY és TSA Bt-től a társasággal kötött tervezési
szerződés teljesítésének és a kapcsolódó projekt
megvalósulása tárgyában A Völgyzugoly Műhely
Kft-vel kötött tervezési szerződés módosítása a
Balaton-törvény várható módosulása miatt. A
ZÁNKAZEN Kft. tulajdonában álló 721/20. hrsz.
alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezése
Kisné Temesvári Tündével közös tulajdonban álló
Zánka belterület 690/1. hrsz. alatti ingatlan tulajdoni
viszonyainak rendezése A Zánka 842/2 hrsz-ú, a
672/1 hrsz-ú és a 117 hrsz-ú ingatlanjaira vonatkozó
vételi szándék megtárgyalása.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
2018. évi strandjelentést és annak bevételi elszámolását elfogadta.
- A testület meghallgatta Szekeres Márton tervező
tájékoztatását a Szekeres Károly kiállító terem (emlékház) létesítésével kapcsolatban.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatala által összeállított, Zánka Község
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt
biztosító általános iskolai körzethatárral egyetértett.
A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Zánka községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolás
gyermekek létszáma intézményi bontásban: Bozzay
Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
(8251 Zánka Iskola utca 6.): 4 fő
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
egyetértett az Okályi Iván emlékmű felállításával,
melynek avatására 2019. márciusában kerül sor.
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Zánka Község Önkormányzatának
2018. október 11. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület megtárgyalta a településrendezéssel kapcsolatos lakossági kérelmeket.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
határozott arról, hogy támogatási igényeket kíván
benyújtani az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület
felhívása alapján, a 2018. október 20-i Zánkai
Szüreti Fesztivál megvalósítása, valamint a Tájház
melléképületéből ifjúsági bázisközpont megvalósítása céljából. Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében
elkülöníti.
- A testület elfogadta a Zánka, Fő utca 13/A szám
alatti Tájház szúmentesítésére a Farmer – Partner
Kft. által adott nettó 298.000 Ft + áfa, összesen bruttó
378. 460 Ft összegű ajánlatát.
- Tárgyaltak a vízpart-rehabilitációs tervek felülvizsgálatáról. Nem szüntetik meg a ZÁNKAZEN
Kft. előtti, 022/14 hrsz-ú terület tervezett hajókikötő
besorolását, egyetértettek a Szemes utca és a
Csemetekert utca közötti parti sétány törlésével és a
Vérkúti út és a Vasút közötti területen, azaz a 722726 hrsz-ú ingatlanokon való parkoló létrehozásával.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. október 24. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
Társulási Megállapodását módosította. A Pápai Szakképzési Centrum kérése volt, hogy az Önkormányzat
biztosítsa az Egry József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói részére az iskolaorvosi ellátást. Ezzel összefüggésben módosításra
került a háziorvosi feladat-ellátási szerződés is.
- Rendeletet alkottak a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól.
- Filep Miklós polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az óvodai konyha felújítására
irányuló pályázat sikeres volt.
- Péringer Miklós képviselő tájékoztatta a testületet,
hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szándéknyilatkozatot tett a Bozzay Pál Általános
Iskola fenntartói jogának nemzetiségi önkormányzat általi átvételével kapcsolatosan.
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Zánka Község Önkormányzatának
2018. november 23. napján megtartott
nyilvános üléséről

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete módosította a 2018. évi költségvetésről
szóló 2/2018.(III.20.) önkormányzati rendeletet.
- Módosították az egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról
szóló 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletet és
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
szóló
2/2016.
(II.
29.)
önkormányzati rendeletet.
- Döntöttek arról, hogy a helyi adókról szóló
20/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a
2019. év tekintetében nem kívánják módosítani.
- Elrendelték a Zánka belterület 1054/37 hrsz-ú
ingatlannak az önkormányzat tulajdonát képező
építési telkek értékesítésének elveiről szóló
12/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
szabályai szerinti értékesítését.
- A testület egyet ért és támogatja a Bozzay Pál
Általános Iskola Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat általi fenntartásba vételét. Zánka
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
kötelezettséget vállal a Bozzay Pál Általános Iskola
Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat általi
fenntartásba vétele esetén az intézmény esetleges
működési hiányának finanszírozására, valamint az
intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi,
számviteli, igazgatási feladatok ellátására,
amennyiben azt a Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat nem tudná biztosítani.
Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy az intézmény
működési engedélye kiadása iránti kérelem
benyújtását megelőzően ingyenesen a Zánkai
Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkezelésébe adja az átvett intézmény feladatellátási
helyéül szolgáló ingatlant és a feladatellátását
szolgáló vagyont, illetve erre vagyonkezelői
szerződést köt a Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzattal.
- A képviselőtestület Filep Miklós polgármester
2018. évben végzett munkája értékelése alapján
döntött a polgármester jutalmazásáról.
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Intézményeink
életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
Az október hónap számunkra nagyon jól kezdődött. Újabb nyertes pályázatot könyvelhettünk
el. A konyha teljes körű felújítására 24.770.000 Ft
pályázati pénzt nyert el a fenntartó.
Ez a hónap még sok lehetőséget tartogatott a
gyerekekkel a szabadban töltött játékra, levélgyűjtögetésre, barkácsolásra. Kedvenc időtöltéseink közé tartozott az őszi levelekkel való
számtalan játéklehetőség, préselés, állatoknak
búvóhely készítés.
Szeptember végén a Népmese napja alkalmából
meghívást kaptunk a Faluházba, ahol a Mindenlátó
királylány című mesét nézhettük meg.
November 23-án az idei tanév első bérletes
előadásában a győri Holle Anyó Meseszínház
Kisvakond című meséjét tekinthettük meg.
Ezekben a napokban már javában tartottak az
előkészületek a Márton napi felvonulásra. Nap
mint nap hallatszott az óvodából a Laternenmond
és a libás játékos dalok sokasága. Készültek a
lámpások, színezők, kislibák. A hagyományos
Márton napi felvonuláson kis ovisaink is lelkesen
részt vettek.
November hónapban még egy rendkívül érdekes
előadáson is részt vehettünk a tornateremben, egy
környezetvédelmi előadás keretében. Az igazán
bátor gyerekek nemcsak a szemükkel nézhették,
hanem a saját kezükkel is megérinthették a
különböző különleges állatokat, bogarakat.
Köszönet a szervezésért Filep Julcsi néninek.
Olyan gyorsan eltelt a november, hogy már csak
azt vettük észre, a Mikulás kopogtat ajtón. Arra
kért, hogy látogassuk meg a Faluházban ahol
december 6-én a falu apraját várta piros zsákjával.
Onnan osztotta ki ajándékait bölcsődéseknek,
óvodásoknak és a szép számban megjelent leendő
óvodásoknak is.
Folytatás a 6. oldalon…
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Dr. Oláh Kálmán: Ünnepi jókívánság
Nincs még egy olyan hónap, mint a december, amikor háromszor is ünnepelhetünk. Még ma is
emlékszem gyermekkoromból azokra a december 5-ei estékre, amikor izgatottan tisztogattam a cipőmet,
abban bízva, hogy a Mikulás reggelre sok ajándékkal fog meglepni. Kedves emlékem, mikor egy
puttonynyi édesség reményében nagyapámmal, az ő fényesre bokszolt 46-os csizmáját raktam ki az ajtó elé
a nevemmel és jelemmel felcédulázva. A karácsonyi készülődés talán az egyik legmeghittebb,
legizgalmasabb tevékenység egész évben – szeretteinknek ajándékot venni és becsomagolni azokat,
felállítani majd feldíszíteni a karácsonyfát, elkészíteni a karácsonyi menüt, szép karácsonyi énekeket
hallgatni és énekelni, illetve a kicsi gyermekek mesevilágába belépve közösen várni a Jézuskát,
szeretteinkkel együtt lenni, beszélgetni, örülni egymásnak. Az újév ünneplése felszabadult szórakozás –
konfetti, kürt, petárda, tűzijáték, virsli, lencsefőzelék és különböző finomságok, valamint természetesen az
éjféli koccintás pezsgővel, bár sokszor nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása is szilveszteri
jellegzetesség.
Sajnos sok embernek az ünnepi készülődés nyűg, teher, idegeskedés, stressz. Aki esetleg magára ismer,
próbáljon meg egy percre gyermek lenni és így önmagára és az ünnepekre tekinteni. Tegye fel magának a
kérdést: Mi a fontos? Mit jelent a Mikulás, mit jelent a Karácsony, mit jelent az ajándékozás, mit jelent a
karácsonyi ünnepi asztal. Aki esetleg egy rokonára, ismerősére ismer, próbáljon meg segíteni neki ezt a
stresszt, a szorongást legyőzni. Üljünk le és pár percre felejtsük el a mobiltelefont, a hétköznapok
problémáit, a munkahelyi pörgést! Üljünk le és beszélgessünk egymással! Beszélgessünk a régi
karácsonyokról, a gyermekkori élményeinkről, szeretteinkről, pozitív dolgokról! És higgyük el, valamint
másokat is győzzünk meg arról, hogy nem az ajándék értéke a lényeg! Egy ügyesen-szépen, vagy egy
ügyetlenül-kevésbé szépen becsomagolt ajándék a szeretetünk kifejezése, nem pedig egy háztartási eszköz
üzembe helyezése. Nem gondolatolvasók vagyunk, hogy kitaláljuk mások vágyait, hanem egy szerető
családtag, egy jó barát, egy figyelmes munkatárs. Az ünnepi menü elkészítése, a hozzávalók beszerzése
sok munka, szintén okozhat stresszt, valamint fizikailag is megterhelő lehet. Nem étteremtulajdonosok
vagyunk, nem főzőversenyen vagyunk, hanem a szeretteinknek főzünk valami finomat, ami mellett egy jót
beszélgethetünk. A lényeg, hogy együtt lehetünk.
A stressz és a szorongás károsítja a szervezetünket, a szív- és érrendszeri betegségek egyik fő
rizikófaktora, ezért érdemes megszabadulni ezektől a „lassan ölő mérgektől”. Hallgassunk zenét! A zene
kiváló nyugtató, hatásos stressz- és szorongásoldó. Csodálatos helyen élünk – menjünk ki a természetbe
sétálni, csodálkozzunk rá a természet, környezetünk szépségére! Figyeljünk egymásra és beszélgessünk
egymással! Nemcsak a rossz, a jó cselekedeteink is előbb-utóbb visszaszállnak ránk, mely javítja az
önbecsülésünket, ezzel szintén hozzájárulva lelki és ezzel összefüggésben testi egészségünkhöz.
Figyeljünk gyermekeinkre, hogy a mesevilág, a mikulásajándék, a karácsonyi történet, a Jézuska és
a karácsonyfa, a karácsonyi ajándék elvarázsolhassa őket. Rajzoljunk, vagy írjunk együtt levelet a
Mikulásnak és a Jézuskának, hogy milyen ajándékot szeretne és ragasszuk az ablakba! Teremtsünk nekik
nyugodt környezetet, hogy az ünnep szép emlékként maradjon meg felnőttkorukra, hiszen ez meghatározó
lesz a későbbi életükben. Ne vitatkozzunk, veszekedjünk, előttük meg semmiképpen! Ne lássák, hogy
bármi is nyűg, vagy fáradtság lenne nekünk! Vonjuk be bátran őket is a karácsonyi készülődésbe! Segítsen
a pakolásban, takarításban, a főzésben. Ha legalább ennyit megteszünk, rengeteget tettünk gyermekünk
lelki fejlődése érdekében. Mutassunk példát, tanítsuk meg gyermekünket boldogan élni!
Figyeljünk azokra a rokonainkra, szeretteinkre, jó ismerőseinkre, akik egyedül élnek, nincs kivel
ünnepelniük. Egy apró gesztus, egy látogatás, egy beszélgetés, egy kis figyelmesség, egy apró ajándék,
egy ölelés, egy puszi nagyon sokat jelent ezeknek az embereknek. Ha más nem, egy telefonhívás is sokat
jelenthet, de ne higgyünk a reklámoknak! Egy telefonhívás nem pótolja a személyes kapcsolatokat! Sajnos
ilyenkor sok magányosan élő ember depressziós lesz, valamint ebben az időszakban sok öngyilkosság
történik. Figyeljünk egymásra és beszélgessünk!
Szilveszterkor sok házban éjszakába nyúló házibuli van, az utcák megtelnek mulató emberekkel, a
traumatológia pedig különböző véralkoholszintű sérültekkel. Vigyázzunk a tűzijátékokkal és a petárdákkal,
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nagyon súlyos sérüléseket tudnak okozni magunknak és másoknak is! Mértékkel fogyasszunk alkoholt, aki
pedig évente csak ilyenkor iszik meg néhány pohárkával, vegye számításba azt, hogy kevés alkohol is a
fejébe szállhat. NE ÜLJÜNK ITTASAN VOLÁN MÖGÉ és másokat se engedjünk ittasan vezetni!
A cukorbetegek fokozottan figyeljenek oda a diétára! Esetleg kedveskedhetünk nekik diabetikus
ételekkel az ünnepi asztalnál. Nagyon finom diabetikus sütemények készíthetők, illetve sok diabetikus étel
kiválóan beilleszthető a karácsonyi és a szilveszteri menübe.
A mértékletesség nem csak a cukorbetegeknek ajánlott! Refluxos betegek, szívbetegek, de egészséges
emberek esetén is komoly panaszok, rosszullét alakulhat ki, ha degeszre eszik magukat, vagy mindenfélét
összeesznek. Az úgynevezett gyomorrontást elkerülhetjük egy kis mértékletességgel. Ha minden kötél
szakad, egy pohár híg szódabikarbónás víz megkönnyebbülést adhat.
Elnézést kérek azoktól, akik cikkemtől komoly egészségügyi ismereteket vártak, szívműködésről,
emésztésről, vagy elsősegélynyújtásról szerettek volna olvasni, de a Zánkai Hírmondó karácsonyi
számában szerettem volna egy könnyedebb, az ünnepek hangulatához illő olvasmányt adni Önöknek. Nem
mellékesen, az hogy egészségesek vagyunk-e, illetve annak érezzük-e magunkat, nagyon sok mindenen
múlhat. Az egészség (EGÉSZség) egy bio-pszicho-szociális jólét, melyben a „bio” a biológiai, tehát testi
egészséget jelenti, vagyis a betegség hiányát. A „pszicho” a lelki egészséget, kiegyensúlyozottságot jelenti,
vagyis hogy nemcsak egészségesek vagyunk, de annak is érezzük magunkat. A „jól érzem magam a
bőrömben” harmóniája. Sokszor a másokkal való konfliktusok hátterében is a saját magunkkal való
konfliktusok, önértékelési problémák állnak. A stressz- és szorongásmentes élet viszont nem csak a
hozzáállásunktól és szemléletmódunktól függ, hanem a „szociális” helyzetünktől is, mely nyilvánvalóan
kihat mind a testi, mind a lelki egészségünkre. Egy penészes, fűtetlen szobában, silány ételek mellett is
sokszor éhezve nem lehet valaki egészséges sem testileg, sem lelkileg. Kijelenthető tehát, hogy a három
tényező együttes megléte szükséges ahhoz, hogy egészségesek lehessünk, illetve mindhárom tényező
komoly hatással van egymásra, így egészségünkre. Remélem, hogy ezzel a cikkel is szolgáltam az Önök
lelki és ezzel összefüggésben testi egészségét.
Mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok az egész családom nevében is!
Figyeljünk egymásra és beszélgessünk! Győzzük le szorongásainkat, szabaduljunk meg a stressztől és
hagyjunk időt pihenésre! Pihenjünk együtt szeretteinkkel és hallgassunk zenét!

***
Folytatás a 4. oldalról…

A karácsonyi készülődés egy nagyon hangulatos
adventi játszóházzal folytatódott december 12-én.
A mézeskalács díszítés mellett a gyerekek a
szülőkkel együtt különböző technikával készíthettek apró karácsonyi díszeket, meglepetés
ajándékokat. A Szülői Munkaközösség munkáját a
rendezvény szervezésében és lebonyolításában
ezúton is szeretnénk megköszönni.
A karácsony méltó megünnepléséhez óvodásaink lelkesen készülnek dalokkal, versekkel, melyeket december 16-án a Faluházban, majd az ovikarácsonyon is szeretnének elmondani. Az ünnepi
megemlékezések után remélhetőleg az angyalkák a
karácsonyfa alá raknak olyan ajándékokat, amit
örömmel és boldogan fogadnak majd a gyerekek.
Az óvoda minden dolgozója nevében szeretettel
kívánok minden olvasónak békés karácsonyi

ünnepeket és eredményekben gazdag boldog Új
évet!
Kránicz Attiláné
óvodavezető

***

Iskola
Alsó tagozat hírei
Nagyon nehéz dolgom van, ha minden programot
pontosan le akarok írni, ami iskolánkban az alsó
tagozaton történt az ősz folyamán. Egyik a másikat
érte, szinte minden hétre jutott valami izgalmas,
érdekes esemény.
Kicsi elsőseink nagyon gyorsan bozzaysok
lettek, már igazán itthon érzik magukat iskolánkban.
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Barátkoznak, önfeledten játszanak, kártyát
cserélnek, fociznak, fogócskáznak és természetesen Edit néni vezetésével nagyon sok mindent
tanulnak. Túl vannak az őszi bemeneti méréseken,
ahol mindenki nagyon ügyesen teljesítette a
feladatokat.
Szeptember utolsó napján - Magyar Népmese
Napja-, a varázslatosan berendezett első osztályban mesélt nekünk Ida néni, majd a Faluházban
nézhettük meg a „Mindent látó királykisasszony”
című mesét. Köszönjük a meghívást!
Nagyon sok egyéb, tanításon kívüli lehetőséggel
kínáltuk meg tanulóinkat idén is. A „szokásos” és
igen csak sikeres szakkörökön kívül (pl. sakk, foci,
kézműves, tánc, zeneoktatás) e tanévtől kezdve
tenisz szakkör is várja minden héten a nagy számú
érdeklődőt Vaszkó Enikő néni vezetésével.
Sok kisgyermek vett bérletet ebben a tanévben
is a veszprémi és a zánkai színházi előadásokra
egyaránt. November elején Veszprémben néztük
meg Aladdin történetét. A csodás díszletek, a káprázatos jelmezek, és a gyönyörű történet elvarázsolta gyermekeinket, akik hatalmas vastapssal
jutalmazták az előadást.(Kísérők voltak Vaszkó
Enikő, Szabó Ida és Balázsné Pintér Rita)
Zánkán is voltunk már színházi előadáson. A
kedves darabnak szintén nagy sikere volt, sokat
izgultunk a kis vakond kalandjain.
Egy projekt keretében a veszprémi Kabóca
bábszínház több alkalommal tart előadást,
ismertetőt, és drámajáték órát gyermekeinknek.
Már kétszer találkozhattunk a művészekkel, akik
hol Veszprémben fogadtak minket -Szántó Edit és
Vaszkó Enikő tanító nénik segítségével-, hol ők
jöttek Zánkára. Januárban megint mi látogatunk el
Veszprémbe.
Szekeres Kornél rendőr őrnagy úr is folytatta
előadásait a harmadik és negyedik osztályosok
számára, a DADA program keretein belül. Most a
téli veszélyekről beszélt a tanulóknak.
Több csapattal jelentkeztünk a „7mérföldes
csizmában heted7határon át” című országos
mesevetélkedőre, melyet Filepné Julcsi néni szervez, segít, vezet. A második osztály csapatának
tagjai: Filep Sára, Illés Léna, Szabó Márton. A 3.
és a 4. osztály két-két csapattal is indul. Harmadik
osztály: Sirsom Celesztina, Pődör Zoé, Somogyi
Hanna, Horváth Johanna Janka, a fiúk Barátossy
Álmos, Kulics Márkó, Resze Máté, és Végh Hunor. Negyedik osztály: Csekő Luca, Gondos Réka,
Filep Lili, László Hanna, valamint Keller Bence,
Szabó Csoma, Török Gyula és Varga Ferenc.
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Péntekenként öt alkalommal Balatonfüreden
úszásoktatáson vettek részt a harmadik és negyedik osztályosok. A tanfolyam végére láthatóan
sokat fejlődtek a gyerekek, sokkal bátrabbak, vízbiztosabbak lettek, egyre nagyobb távokat tudtak
teljesíteni.
A negyedik osztályosok Rita nénivel újabb
megmérettetésre készülnek. Az Oktatási Hivatal
„MaTalent4 online tehetségazonosító mérésé”ben fognak részt venni.
Novemberben több németes esemény is volt.
Szebbnél-szebb lámpásokkal készültünk Márton
napjára, a délutáni és esti programokra, valamint
november végén Gondos Réka ügyesen szerepelt a
szokásos városlődi német kulturális versenyen is
(felkészítő Harapu-Kiss Tünde).
Nagyban készülünk a BAFIT-ra is, remélem
nagyon sikeres rendezvény lesz!
December elejéig kellett megneveznünk azokat
a tanulókat, akik a Zrínyi Ilona matematika
versenyen vesznek részt. A harmadik osztályból
Barátossy Álmos, Kulics Márkó, Resze Máté, a
negyedik osztályból Filep Lili, Molnár Boglárka,
Szabó Csoma Győző indulnak. Nagyon szorítunk
nekik, ez a verseny különösen sok készülést, plusz
órát igényel a versenyzőktől.
December elején pályaválasztási orientációs
délelőttön
vettünk
részt.
Először
a
Gyógynövényvölgybe látogattunk el, ahol Takács
Feri bácsi és felesége Kati néni várt minket, és
ismertetett meg a gyógynövényekkel, illetve a
manufaktúrában történő munkafolyamatokkal. Az
idő természetesen alig volt elég arra, hogy hatalmas
tudásuk egy szeletét átadják nekünk. A látogatás
végén finom gyógyteákat is kóstolhattunk,
természetes, és sokszor számunkra ismeretlen
ízekkel találkozhattunk. Ez után Szabó Péter
boltjába mentünk, aki izgalmasan beszélt nekünk a
kereskedés titkairól. Még kipróbálhattuk az árazást
is! Búcsúzóul Péter bácsi apró ajándékkal lepett
meg minden kisgyermeket. Köszönjük szépen!
Következett a Kloé fodrászat, ahol Steierlein
Zsanett munka közben mesélt a gyerekeknek arról,
hogy miért is jó a fodrász szakma, miért érdemes
ezt választani. Köszönjük a lehetőséget, és külön
köszönjük azoknak a vendégeknek a türelmét, akik
elviselték, hogy alkalmanként 15-20 gyermek nézi,
ahogy Zsani keze alatt szépültek!
Utolsó állomásunk a Theodora étterem volt. Itt
Kamondi Tamás várt minket. Tamás bácsi nagyon
érdekesen, minden lényeges dologra kitérően
mesélt nekünk a vendéglátásról, bemutatta az étte-
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rem azon részeit is, ahova egyébként természetesen
nem juthattunk volna el. Külön kitért a nyelvtanulás fontosságára, a kulturált viselkedésre, a
higiénés dolgokra is. Köszönet a profi ismertetőért!
December 6-án megjött a Mikulás. Az
osztályokban mindenhol járt, hiszen a kirakott
cipőcskék roskadoztak a finomságoktól. A Faluház
meghívására színházban is voltunk ekkor.
Az osztálytermek már adventi díszekben
pompáznak. Naponta megnézzük, hogy mit
rejtenek a zsákocskák. Énekelünk, zenét hallgatunk, karácsonyi történeteket mesélünk. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk meghitté tenni
ezeket a napokat, heteket. Még két dolgos hét vár
ránk karácsonyig, a téli szünetig. Napközis
kollégáink sok-sok kisgyermekkel együtt izgatottan készülnek a karácsonyi műsorra.
Örömteli adventot, és meghitt, áldott, békés
ünnepet szeretnék az alsó tagozatos diákok és
tanítóik nevében kívánni mindenkinek!
Balázsné Pintér Rita

***
Felső tagozat hírei
Október 1-jén Budapesten az Erkel Színházban
egy ünnepélyes konferencia keretében vehette át
iskolánk a Boldog Iskola oklevelet. A bekeretezett
minősítés az iskola aulájában megtekinthető.
Célunk, hogy gyermekeink a jövőbe vetett
hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető
utat, majd boldogságra képes emberré váljanak.
Rendhagyó módon ünnepeltük meg az 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulóját. Megemlékező műsorunkat az igazgató úr - az iskolásokhoz közel álló – lelkesítő beszéde tette teljessé,
a múltat a jelenhez kötve. Ezután következett az
1956-os emlékfutás a magyar zászlóval. Tanítványainknak biztosan emlékezetes lesz ez a történelmünkhöz kötődő esemény.
Évek óta hagyomány az iskolánkban a Magyar
Nyelv Napjának megtartása, melyet mindig más és
más módon rendezünk meg. Idén a megnyitó
műsor után a témához kapcsolódó tablók elkészítésével ünnepeltünk. Változatos témák köré
csoportosítottuk a gyerekek tennivalóit (család,
barátság, szerelem, egészséges táplálkozás, állatok,
sport, játék, suli, film, boszik), melyekhez rajzokat,
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verseket, szép hangzású, tartalmas szavakat kellett
készíteniük, gyűjteniük.
A rendezvény jól sikerült, szép alkotások
születtek, melyeket a DÖK-faliújságon állítottunk
ki. A játékos feladatok nem titkolt célja, hogy
diákjaink tisztában legyenek azzal, hogy nyelvüket
védeni, szeretni kell, hiszen a világ egyik leglogikusabb, legkifejezőbb, legősibb, legszebb nyelve
a magyar.
December 1-jén a pályaorientációs nap
programjának keretében 71 kíváncsi felsős tanúlónk három témakörben tájékozódhatott és kapott
segítséget életcéljaink kereséséhez.
Először a rendvédelmi pályák bemutatásáról
tartott előadást, film vetítést és gyakorlati bemutatót a Balatonfüredi Rendőrkapitányság főhadnagya, Bognár Éva és Márton Viktor törzszászlós. Lelkiismeretes és lelkes munkájukat ezúton is köszönjük!
Ezután Dr. Oláh Kálmán - körzeti háziorvosunk
– „Pályaválasztásom története” című előadását
még érdekesebbé tette, hogy a gyerekeket aktívan
bevonta az őket különösen érdeklő – felvállalt és
névtelenül is feltehető – kérdéseik megválaszolásával a foglalkozásba. Őszinte, hasznos
párbeszédek folytatódtak- csak az idő volt kevés.
Köszönjük Doktor Úr!
Ezután jólesett egy egészséges séta, az Inhof
család sokoldalú, fejlődő gazdaságába, ahol táncoló struccokat, vígan élő mangalicákat, birkákat,
kecskéket, félelmetesnek tűnő bivalyokat, és a
„kedves, ősi” szürkemarhákat figyelhettünk meg.
Reméljük, kedvet kapnak tanulóink a magyar
mezőgazdaság további felvirágoztatásához! Köszönjük az Inhof családnak a szíves fogadtatást és
sok sikert kívánunk a vállalkozás fejlesztéséhez.
Pádárné Andi szeretettel várja a felsős osztályokat egy izgalmas ökoiskolai programra decemberben. Ezt a felajánlást is nagyon köszönjük!
December 6-án, csütörtökön 42-en néztük meg
a Pannon Várszínház Boeing, Boeing- Leszállás
Párizsban című vígjátékát. Felsős tanulóink
nagyon élvezték az előadást, a fergeteges színészi
játékot. A darab témája mindennapi életünk
problémáit, visszásságait feszegette oly módon,
hogy gyakran nevetésre fakasztotta a közönséget.
Csékei Marianna
Stumpfné Vass Violetta
***
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Nemzetiségi német nyelvoktatás –
Zánka
„… csak hogy továbbra se unatkozzunk!”  Programok – rendezvények
Szent Márton, a katolikus világ szimbolikus
alakja iskolánk számára is fontos személyiség,
hiszen életével, cselekedeteivel állít példát a
jelenkor embere elé is humánumból, empátiából,
segítőkészségből. Színes forgatag és méltó
megemlékezés jellemezte iskolánkban a 2018-as
Márton napi ünnepséget.
A program Szent Márton életének és jócselekedeteinek felidézésével kezdődött, amelyet az 5.
osztályosok színi előadása követett. Az előadás az
osztályok által megtanult versek elmondásával
zárult.
Ezt követően indult a 8 helyszínes program
kavalkád, ahol mindenki megtalálhatta a neki
kedves tevékenységet, önkifejezési formát.
Készítettek libás figurákat, vers illusztrációkat,
Márton napi meghívót, étlapot, oldhattak játékos
nyelvi, a Márton naphoz kapcsolódó feladatokat,
rejtvényeket.
A rendezvény záró akkordjaként idén is színes,
méltóságteljes lampionos felvonulással emlékeztünk Márton püspökre. Az estét az ünneplő nagyközönség jókedvű sütizéssel, teázással zárta.
A rendezvény szervezéséért és sikeres lebonyolításáért köszönet a Bozzay németes pedagógusainak: Siposné Bányai Ildikónak és HarapuKiss Tündének, valamint az odaadó szerepvállalásért iskolánk valamennyi dolgozójának. a
szülőknek és az ovi dolgozóinak!
„A jó pap is hóttig tanul!” – Portfólió készítés
Iskolánk két német tanára jelentkezett a 2019-es
minősítési programba. Harapu-Kiss Tünde a
Pedagógus II, Siposné Bányai Ildikó a Mesterpedagógus minősítést megcélzó portfólióját töltötte
fel a november 25-i határidőig az OH internetes
felületére.
„Hajrá egyik, győzzön a másik”! „Auf die Plätze!
Fertig! Los!” – Gőzerővel folynak a német
versenyek.
Az idei Városlődi Nemzetiségi Kulturális
Találkozón iskolánkat Gondos Réka és Simon
Júlia képviselte vers- és prózamondó kategóriában. A lányok nagyon ügyesek voltak, szépen
helytálltak, amiért köszönet illeti szorgalmas
tanulóinkat és felkészítő tanáraikat.

„Nyitva van az aranykapu …” – Nyílt napok a
Bozzayban.
Novemberben került megrendezésre iskolánkban a hagyományos nyílt hét, amelynek keretében keddtől csütörtökig a bozzays tanulók szülei
és családtagjai előtt nyíltak meg az osztálytermek
ajtajai. Látogatóink betekinthettek a tanórák munkájába, benyomást szerezhettek a tanulók órai
aktivitásáról, az alkalmazott módszertanról, gyermekeik viselkedéséről.
Német nyelvi órák esetében az idei évben Siposné Bányai Ildikó a 6. és 8. osztályban, Harapu-Kiss
Tünde pedig 1. és 3. osztályban tartott nyílt órát. A
foglalkozások jó hangulatban teltek, a visszajelzések alapján szülők, gyermekek és pedagógusok
egyaránt pozitív benyomásokkal gazdagodtak.
És a jó elnyeri méltó jutalmát… ! – Nyári
német nemzetiségi hagyományőrző nyelvi tábor
A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat
iskolánkkal karöltve pályázatot nyújtott be a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez egy nyári,
német hagyományőrző, nemzetiségi, nyelvi tábor
megvalósítására. A sikeres pályázat esetén a
legjobb németes bozzays diákok részvételével egy
hetes, jutalomtáborozást szervezünk. A táborozás
során
tanulóink
különleges
környezetben
gyakorolhatják az itthon tanultakat, valamint
bővíthetik nyelvi, történelmi, földrajzi és néprajzi
ismereteiket. Szurkoljunk a pályázat sikeréért!
Siposné Bányai Ildikó

Madárbarát kert tanösvény
Iskolaudvarunk nagy változáson ment keresztül. Mindez köszönhető dr. Vissi Gabriella
anyukának, aki saját pénzén megvásárolta a
Magyar Madártani Egyesület komplex „Madárbarát kert” tanösvényét. Ez tartalmaz 8
darab odút, 4 darab etetőt, madáritatót,
veréblakótelepet, mesterséges fecskefészkeket,
süntanyát, békamenedéket, darázsgarázst és 20
darab oktatótáblát.
A madáretetés elindításához két zsák napraforgómagot is vásárolt. Az eszközök elhelyezésében, védőborítóval való ellátásában, rögzítésében Marton Szabolcs vett részt.
Ezúton is köszönjük mindkettőjüknek, hogy
intézményünk ökoiskolai munkáját ezzel is
segítették.
Molnár Katalin
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A Lóczy gimi Öveges laborjában
Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóival ebben a tanévben is felkerestük a balatonfüredi Lóczy Lajos
Gimnáziumot, ahol fizika és kémia tantárgyakhoz kapcsolódóan érdekesebbnél érdekesebb kísérleteket
végezhettek tanítványaink.
Immár ötödik éve program intézményünkben, hogy az őszi félévben – általában a szünet előtt –
lehetőségünk van a Széchenyi 2020 program és pályázat keretében „laborászkodni”.
2018. november 8-án indultunk el 20 fő hetedikes és 19 fő nyolcadikos tanulóval Balatonfüredre. A fizikai
kísérleteket Loch Ildikó vezetésével végezték a tanulók, míg a kémiai változásokat Sánta Lajos
irányításával vizsgálták a gyermekek.
A hetedikesek a kémiával kezdtek. Vizsgálták a különféle anyagi halmazokat, azok jellemzőit. Oldatokat
és keverékeket állítottak elő, majd ezeket különféle módszerekkel alkotórészeikre bontották. Megismerték
az oldódás jelenségét, megtanulták, hogy mitől függ az oldhatóság, hogyan lehet gyorsítani a folyamatot.
Azt is megállapíthatták, hogy bizonyos anyagok oldhatósága nem függ a hőmérséklettől. Saját tenyerükön
tapasztalhatták meg az exoterm és endoterm változásokat, illetve a két jelenség közötti különbséget. Vagy
sütött a kémcső alja (exoterm) vagy majdnem lefagytak az ujjaink (endoterm). A szűrés, ülepítés, bepárlás
és desztillálás fogalmát is elmélyítettük. Ami talán a hétköznapi életünkben is fontos, akár a permetszerek
készítése során: a tömegszázalék számítását is gyakoroltuk.
A nyolcadik évfolyam esetében is összekapcsoltuk a kísérleteket a tananyaggal. Eddig foglalkoztunk a
hidrogénnel, így a laborban elő is állítottuk. Örömmel állapítottuk meg, hogy a durranógáz tényleg durran!
Többféle előállítási módot fedeztünk fel, mindet ki is próbáltuk! Az oxigén is téma volt: sikerült egyszerű
módszerekkel előállítani és bebizonyítani, hogy táplálja az égést. A fejlődő oxigén gáz hatására a parázsló
gyújtó pálca lángra lobbant! Sikerült a kísérlet! Megismertük még a hidrogén-peroxid tulajdonságait is. Most
már tudjuk, miért szőkít. Kicsit előre is haladtunk, az iskolában még nem, de a laborban vizsgáltuk a ként is.
Érdekes volt látni, hogy melegítés hatására kétszer olvad meg, ez jelzi, hogy megváltozik a szerkezete.
Fizika óráinkon az elektromos töltéssel rendelkező testek vizsgálatát végeztük, a gyapjúval megdörzsölt
ebonit rudat elektroszkóphoz közelítve láthatóvá tettük a „láthatatlant”, az elektromos töltést, amit a mutató
kitérése jelzett. Majd áramkört alakítottunk ki két fogyasztót sorosan kapcsolva, és különböző
megfigyeléseket végeztünk. Felcseréltük az áramforrás pólusait, és kicsavartuk az egyik izzót, lejegyezve
a változásokat. Ezután az ampermérőt vettük használatba, összehasonlító méréseket végeztünk az áramkör
több pontján, majd tapasztalatainkat rögzítettük. A dupla óra második részében a mágneses kölcsönhatást
vizsgáltuk, kémcsőbe zárt vasreszelékhez közelítettük a mágnest, majd két mágnessel „játszottunk”.
A hetedikesekkel először a testek mozgását vizsgáltuk. A Mikola-csőben megmértük a buborék haladási
idejét különböző távolságok megtétele közben, a kapott adatokból kiszámítottuk a buborék sebességét, és
megállapíthattuk, hogy milyen hajlásszög esetén leggyorsabb a mozgás. A mérés sikeresen zajlott, annak
ellenére, hogy nagy pontosságot igényelt a munka.
Ezt követően különböző anyagok térfogatát mérőhengerrel és tömegét karosmérleggel mérve kiszámoltuk
sűrűségüket.
Végezetül a hatás-ellenhatás törvényét igazoltuk, ehhez többek között erőmérőket használtunk, majd
megfigyeltük, ahogy a Segner-kerékből kifolyó víz megforgatja a kereket.
Utolsó munkánkat közlekedőedénnyel végeztük, láttuk, hogy a különböző száraiban azonos magasságban
helyezkedik el a folyadék. Ez alól kivételt jelent, ha a közlekedőedény szárai kapilláris vékonyságúak,
ekkor a víz a legkisebb átmérőjű szárban szökik a legmagasabbra. Jó tudni, hogy a természetben is nagyon
hasznos ez a jelenség, mert így táplálkoznak például a fák.
Úgy érezzük, eredményes és hasznos délelőttöt töltöttünk a laborban. Abban bízunk, hogy a kísérletek
segítségével közelebb tudtuk hozni a gyermekekhez a természettudományokat.
Sánta Lajos, Loch Ildikó
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Határtalanul klassz volt !
A 7. osztály osztályfőnöke, Siposné Bányai Ildikó Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul - HAT-18-01 - pályázaton 1 920 000 Ft összegű
támogatást nyert, s ezzel lehetőség nyílt arra, hogy iskolánk 21 fős 7. és 11 fős 6. osztálya a Határtalanul!
program keretében öt napos (szeptember 24-szeptember 28.) felvidéki táborozáson vegyen részt,
amelynek témája: II. Rákóczi Ferenc nyomában a Felvidéken- a szabadság hőseinek útján.
Szálláshelyünk Szádalmáson és Korompán volt, innen eredtünk minden nap a felvidéki magyarság
történeti emlékei nyomába. Megismerkedtünk Fülek, Rozsnyó, Mikszáthfalva, Kassa, Eperjes, Szepes,
Lőcse, Krasznahorka nevezetességeivel, de az út során nem hagytuk ki Késmárkot sem, ahol
megtekintettük névadónk, Bozzay Pál iskoláját, a líceumot is. Megidéztük II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona
és Thököly Imre nagy alakját, a magyar történelemben betöltött szerepüket, koszorút helyeztünk el
síremlékeiken. Megemlékeztünk Kazinczy, Batsányi, Mikszáth Kálmán, Bocskay, Bethlen Gábor, az
Andrássy-család, Márai Sándor és egyéb más nagy magyar személyiségek életének felvidéki
kapcsolódásairól. Túráztunk a szilicei fennsíkon, megcsodáltuk a Szádelői-völgy, az UNESCO
Világörökség részét képező vadregényes, sziklacsodákkal teli szurdokvölgyét, megmásztuk Szepes, Fülek
és Murány várát, felkapaszkodtunk a Tamásfalvi-kilátóhoz is. A panoráma és az élmények felejthetetlenek.
Ellátogattunk a lukanényei magyar iskolába, ahol az igazgatónő megismertetett bennünket az ott tanuló
diákok órarendjével, iskolai életével, szokásaival.
Úgy gondoljuk, hogy tanulóinkban felkeltettük az érdeklődést a határon túl, a felvidéken élő magyarság
történelme és kultúrája iránt, s az élmények maradandó emlékké nemesednek a bozzays diákok lelkében!
Siposné Bányai Ildikó

***
A meteoritok különleges világa
Ajándék csillagászati előadás iskolánkban
A Mars-közelség apropóján a Bakonyi Csillagászati Egyesület „Életem a Marson” címmel rajzpályázatot
hirdetett, amelyre közel félezer diák – köztük a különdíjat kapott Molnár Márton 6. osztályos tanulónk –
küldött be pályamunkát. A díjazott tanulókon kívül a négy különdíjas tanuló iskolája is nyert, hiszen az
ajándékok mellett jutalomként az egyesület ingyenes csillagászati előadását kapták iskolatársaik számára.
A programon a 6- 7. osztályosok és néhány, a csillagászat iránt különösen érdeklődő nyolcadikos társuk
vehetett részt. Az előkészített terembe lépve az egyesület tulajdonában lévő meteoritok sokaságával
találkozhattunk az asztalokon, hiszen ezek az égi vándorok álltak az előadás középpontjában.
Előadónk, Ivanics-Rieger Klaudia a kétórás program első részében prezentáció segítségével bemutatta
a Naprendszert, és a 3D nyomtatóval elkészített bolygókat. Lebilincselő előadásában ezt követően
elmesélte, mik is azok a meteoritok, mikor keletkezhettek, honnan érkeznek, milyen fő megnyilvánulási
formáik vannak. Előadása közben a vas és kő anyagú meteoritokat nagy érdeklődéssel vették kezükbe a
gyerekek. A legérdekesebb darabokat egy digitális mikroszkóp segítségével vetítette ki előadónk, hogy
különleges szerkezetük nagy nagyításban megcsodálható legyen.
Előadása közben kérdéseket is tett fel a gyerekeknek, és a jó válaszadók témához illő ajándékot kaphattak.
Köszönjük Molnár Márton tanulónknak és a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek a lehetőséget,
valamint Ivanics-Rieger Klaudiának a gyerekek és felnőttek számára is nagy élményt jelentő, értékes
előadást. Bízunk a folytatásban!
Loch Ildikó
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Az összefogás erejéről
Bármikor belépek az iskola kapuján, megelégedettséggel tölt el az iskola épületének, udvarának
rendezettsége, látványa, funkciójának való sokoldalú megfelelése, amelyet birtokba vesz a zsibongó
gyermeksereg. Különösen akkor tölt el mindez büszkeséggel, ha erről külső elismeréseket is kapunk, mint
legutóbb az intézményi tanfelügyelet kapcsán. Az intézmény bejárás során csak rövid felsorolással volt
alkalmam bemutatni az összefogás tárgyiasult megnyilvánulásait: az önkormányzat által megépített
iskolaépületet, a sportpályákat, a játszóteret, a falugondnokság által karbantartott hatalmas udvart, a szülők
kezenyomát dicsérő parkosítást, a kosárlabdapalánkokat, a lefestett felületeket, a kijavított ajtókat, a
látványos, hangulatos dekorációkat, s a legutóbb elkészült „Madárbarát Kert” tanösvényt. A tanfelügyelők
még több tényt rögzíthettek a szülők és pedagógusok, valamint más partnerek eredményes
együttműködéséről, a közösen megvalósított színvonalas rendezvényeinkről.
A tanfelügyelet eredményében az alábbi erre vonatkozó megállapítást tették: „A tanórai fejlesztésen
túl fontosnak találja a tantestület a tanórán kívüli programok nevelő-fejlesztő hatását. Rengeteg tanórán
kívüli programot szerveznek a tanulóknak (táborok, színházlátogatás, Trach-Tag, találkozók, Márton-nap,
farsang, ünnepségek …) A szülők támogatják ezeket a célokat és aktívan is közreműködnek ezek
megszervezésében. A Szülői Munkaközösség szívesen és sokat segít a pedagógusoknak és a pedagógusokkal
együtt szervezik a programokat…
Az intézmény kiemelt feladatának tekinti az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést. Az
Ökoiskola címet sikerült elérnie. Ehhez kapcsolódó programokat valósítanak meg. Most nyitották meg az
iskola udvarán létesített tanösvényt, amely a környezetükben élő madarak és egyéb állatokat mutat be.
Ehhez is külső segítséget kért és kapott az iskola…
A pedagógusok a közösségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, ez irányú tevékenységük megfelelő
szakértelemről tanúskodik. Az iskola közösségfejlesztő tevékenységéhez nagy segítséget kapnak a Zánkai
Önkormányzattól. Több települési rendezvényen az iskola tanulói közössége ad műsort, és segít a
megszervezésben. Az önkormányzat ennek fejében anyagilag is támogatja közösségi programok
megvalósítását és az intézményi közösségi terek kialakítását.
Az intézmény stratégiai dokumentumaiban azonosított partnerekkel és azokban tartalmilag is
leszabályozott, jól kidolgozott kapcsolatrendszert működtet (egyértelműen meghatározott, logikusan
felépített, működésükre a partneri viszony jellemző). A jó partneri kapcsolatok eredményeként a helyi
önkormányzat példaértékűen támogatja az intézmény működését (iskolai kisebb karbantartási munkák
elvégzése, rendezvények segítése, buszbérletek vásárlása a bejáró tanulóknak). A külső partnerek közül
többen is anyagi, szakmai segítséget nyújtanak az intézménynek. Az intézmény fontosnak tartja a partnerek
tájékoztatását, véleményük, értékelésük kikérését, visszajelzéseiket építő jelleggel fogadják. Az intézmény
és pedagógusai aktív szereplői a helyi közéletnek. Az intézmény vezetője a helyi képviselőtestület tagja és a
helyi újság szerkesztőjeként aktív, példaértékű közösségi munkát végez. Az intézmény külső kapcsolatainak
egyik legkiemelkedőbb bizonyítéka, hogy az intézmény indította el a Balaton-felvidéki Iskolák Találkozóját,
amely azóta hagyománnyá vált, és 2019-ben Zánka ad otthont ennek.”
A 21 oldalas intézményi tanfelügyeleti összegzésből – amelyből helyhiányában csak a fentieket tudom
idézni – egy kiválóan működő iskola képe rajzolódik ki. A munkatársaink szakmai helytállásán túl
köszönhető a szülőkkel, a fenntartónkkal, az önkormányzattal, és más külső partnerekkel való termékeny
kapcsolatnak, az összefogás erejének. A tanfelügyelet szerint: „Az intézmény vezetése és tantestülete
magas szintű szakmai felkészültséggel (szakvizsgák, mesterpedagógusok, köznevelési szakértő, tanfolyami
végzettségek), nagyfokú elhivatottsággal, innovatívan végzi munkáját.”
Horváth Lajos
intézményvezető
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Őszi sportéletünkről
A Bozzay Pál Német Nemzetiségű Általános Iskola
felső tagozatos diákjai az ősz folyamán két jelentősebb
Veszprém megyei sportversenyen is részt vettek.
2018.szeptember 27 -én a veszprémi stadion atlétika
pályáin rendezte a Báthory Általános Iskola az immár
sok éves múltra visszatekintő Köztársaság Kupát,
melyen a lelkes Bozzays sportolók is szép számmal
voltak jelen.
A megye egyik legrangosabb versenyén iskolánk
tekintetében a következő sikerekről számolhatok be.
Lengyel Jázmin Bianka: II. helyezés (60 m-es síkfutás)
Bakonyi Jázmin:
IV. helyezés (távolugrás)
Borbély Balázs:
IV. helyezés (távolugrás)
Dégi Dominik:
IV. helyezés (súlylökés)
Lengyel Jázmin Bianka, Pödör Leila Roxána, Simon
Júlia, Varga Babett:
VI. helyezés (4x 100 m
váltófutás)
Eredményükhöz ezúton is gratulálunk!
Az október sem múlhatott el nagyszabású atlétikai
verseny nélkül, ugyanis a hónap második napján szintén
Veszprémben vett részt válogatott csapatunk az Ügyességi Csapatbajnokságon, melyen a hatalmas küzdeni
akarás ellenére sem sikerült felállni a dobogóra.
Az ősz első fele nem csak sporteredményeinktől volt
hangos, hanem a 8. osztályos tanulóink áldozatos munkájától is, ennek eredményeként – mint arról már
honlapunkon is beszámoltunk- megújult a suli salakos
futópályája és homokos távolugró gödre. Minden elképzelést felülmúlt, ahogy végzőseink egy emberként
álltak neki a nem mindennapi feladatnak. Nagy köszönet érte!!!
Végül, idén először a tanév első részében szerveztük
meg az iskolai úszásoktatást a Balatonfüredi Városi
Uszodába melyen 3., 4. , 5., 6. osztályos tanulóink öt
alkalommal vehettek részt. Mint az egyik oktató bizton
állíthatom, hogy minden diákunk tudott csiszolni
technikáján és növelte vízbiztonságát.
Bede Tamás
testnevelő tanár

***
FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Legutóbbi számunkban már a Szüreti Mulatságra
készültünk. Idén kicsit félő volt, hogy kevesebben
érkeznek majd az október 20-ára szervezett programra,
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ugyanis Balatonfüreden és Szigligeten is nagy rendezvények voltak ezen a hétvégén, de szerencsére félelmünk nem igazolódott be.
A Naplóban, és az online Veol oldalain így írtak a
zánkai rendezvényről:
„Gyönyörű lovakkal, hintókkal, feldíszített lovas kocsikkal az élen vonult végig a vidám szüreti menet Zánkán,
szombaton. A mulatság a nyarat idézte, ugyanis a kitűnő
időben hatalmas tömeg vett részt a programokon,
amelyeket Böhmné Kocsis Szilvia és Böhm Tamás, a
faluház művelődés-szervezői szerveztek meg.
Legalább hétszázan vettek részt a szüreti mulatságon az
ezer lakost számláló Zánkán, ahol a látványos, nótázó,
parádés szüreti menet a Rozmaring Lovasudvartól
indult el, élén Szarka Lajos kisbíróval és legalább ötven, a megye különböző településéről érkezett lovassal,
díszes hintókkal, feldíszített lovas kocsikkal. Csatlakozott hozzájuk a badacsonyi kisvonat, illetve motorosok,
biciklisek, gyalogosok, és sokan traktorok utánfutóin és
kamionplatóhoz rögzített asztalok mellett, sörpadokon
ünnepelték a szüret végét a szőlőültetvényekben gazdag
településen. A jó kedélyű menet hangulatát tovább
fokozta, hogy útközben több helyszínen megálltak, ahol
helyi civil szervezetek, valamint a zánkai és Nivegyvölgyi gazdák kínálták a finom borokat, hozzá pogácsát,
házi süteményt.”
Amíg ilyen cikkek jelennek meg Zánkáról, addig talán
büszkék lehetünk településünkre, hiszen országos hírnevet szerzett magának a Zánkai Szüreti Mulatság.
Október 23-án ünnepi megemlékezést tartottunk a
Faluházban, a Magyar Tenger Népdalkör és a Nevesincs Színjátszókör közreműködésével.
A Márton napi libavacsorát a Theodora Étteremmel közösen szerveztük meg, mely nagy sikernek
örvendett, a nagyszámú jelentkezők csak 2 napra
elosztva fértek be az étterembe. A finom libavacsora
reméljük megteszi hatását, és nem fogunk éhezni,
hiszen a közmondás szerint „Aki Márton napján libát
nem eszik, egész éven át éhezik.” A vacsorához a helyi,és Nivegy-völgyi gazdák újborait is megkóstolhatták a
rendezvény résztvevői.
December 2-án elérkezett Advent első vasárnapja,
az első gyertyagyújtás. Az első vasárnapot megelőző
hetekben nagy volt az előkészület a Faluháznál, hiszen
azon dolgoztunk, hogy igazi adventi, karácsonyi
hangulat legyen a Faluháznál. Mindenkinek meg volt a
feladata, és tette a dolgát. Az önkormányzat dolgozó
felállították a betlehemes házat, az adventi koszorú és a
kapuk alapját, és kezdődhetett a díszítés. Az Életmód
Klub egy varázslatos adventi koszorút készített, a
Kertbarát Kör kidíszítette a betlehemes házat, melyet a
Nők Klubja szépen berendezett. Közben elkészítettük a
kapukat, a különböző fényeket, és egyéb dekorációkat,
végül az első vasárnap ünnepi hangulatban, finom
forralt borral, zsíros kenyérrel, vásári hangulattal meggyújtottuk az első gyertyát. Az adventi műsort a Szín-
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Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zánkai
Gyermektánc Csoportja, a Bokafogó Néptáncegyüttes,
és a Magyar Tenger Népdalkör adta. Reméljük mindenki jól érezte magát! Ezúton szeretnénk megköszönni a
sok segítséget, amit kaptunk.
December 6-án megérkezett hozzánk a Mikulás, és
megajándékozta a kicsiket egy-egy mikulás-csomaggal,
valamint egy télapós színdarabbal.
Az év legmeghittebb ünneppét a Falukarácsonyt,
advent 3. vasárnapján, december 16-án tartottuk. Az ünnepi műsort hagyományosan a zánkai ovisok, az iskolások, a népdalkör és a színjátszók adták. A műsor után
a Kertbarát Kör finom forralt bort, a Magyar Tenger
Népdalkör pedig almás-fahéjas TÓCSNI-t sütött.
December 31-én Szilveszteri Party lesz a Faluházban, négytagú elő zenekarral, üdvözlő itallal, svédasztalos vacsorával, tombolával, a gyerekeknek különteremmel!
Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt lépjünk
át a 2019-es évbe!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és egy igazán
Boldog, Egészségben, Sikerekben Gazdag Új Évet
kívánunk Mindenkinek!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Bácsiné Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház

***

Községi könyvtár
Ősszel több programot, előadást is szervezett a
könyvtár.
Október 3-án, az Országos Könyvtári Napok keretén
belül Balázs Ágnes írónő látogatott az iskolába, és
tartott interaktív foglalkozást a tanulóknak. Először a
népszerű Lufi könyvekből olvasott fel részleteket,
ehhez kapcsolódóan oldottak meg feladatokat a
gyerekek. Majd a Mesék örökmozgóknak sorozatát
mutatta be. Ezt nagyon élvezték a kisdiákok, mivel a
mesékben kiemelt szavakra előre meghatározott cselekvéseket kellett elvégezni. Lehetőséget adott arra, hogy a
gyerekek, miközben az írónő meséjét hallgatták,
boldogan tapsoljanak, ugráljanak, kiabáljanak. Nagyon
élvezték.
November 19-én a könyvtár szervezésében Mikulás
bácsi bogarai című interaktív előadáson vehettek részt
az óvodások. „Bogaras bácsi” és Katica a gyerekek
segítségével a bogarak számára ajándékokat állítottak
össze. Az előadás alatt bemutatott maketteket és
rovarokat megfoghatták, közelebbről is megnézhették a
gyerekek.
Tóth Gábor Ákos Édesvízi mediterrán című sorozat
köteteinek bemutatójára került sor november 22-én. Az
íróval Németh Ferenc, „Szepezd krónikása” beszél-
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getett, aki baráti viszonyt ápol az íróval, ezáltal egy
kedélyes, baráti beszélgetésnek lehetünk részesei. Az
Édesvízi mediterrán sorozatot balatoni élményregényként is lehet aposztrofálni, az itt szerzett élményekből, átélt történésekből született meg. Az est végén
lehetőség volt a kötetek megvásárlására és dedikálására.
November 29-én a könyvtár megtelt a könyvtár kicsikkel és nagyokkal. Mikulásváró délutánra gyűltünk
össze. Segítség hó! című aranyos mese után, néhány
kvízkérdés következett. A nagyobbak különböző rejtvényeket oldhattak meg a Mikulással kapcsolatosan.
Készítettünk Mikulásfejet és csilingelős manókat is.
Nagyon jó hangulatban telt a délután, ajándékba könyvjelzőt kapott mindenki.
Takács Feri bácsi tartott előadást december 6-án
Agatha Christie mérgei címmel. Örömmel vettük, hogy
nemcsak a helyieket érdekelte az előadás, hanem a Káli-medencéből és Révfülöpről is érkeztek vendégek.
Feri bácsi a szeptemberben megrendezett Agatha
Christie Fesztivál keretén belül már tartott előadásokat a növényi mérgekkel kapcsolatban. Nálunk is
bemutatta, kivetítőn meg is nézhettük azokat a környezetünkben is megtalálható gyógynövényeket,
melyeket Agatha Christie a krimijeiben felhasznált.
Feri bácsi ezenkívül néhány olyan növényt is bemutatott, melyek az ő „Kedvenc mérgeit” tartalmazzák.
Idén is sok szép, új könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya, melyet örömmel kölcsönöztek a
könyvtárba látogató olvasók. Itt szeretném megköszönni Horváth Dezsőné olvasónak, a könyvtár számára felajánlott könyveket.
A könyvtár 2018. december 21-től 2019. január 2-ig
zárva tart.
Minden kedves Olvasónak boldog, békés ünnepeket
kívánok!

Filepné Kovács Julianna
könyvtáros

***

Országos ezüst
Az ászári Közösségi Ház 2018. december 7-9.
hétvégéjén hatodjára adott otthont a Magyar
Sakkvilág Kupának, amelyen ezúttal is a Szabó
Benjámin, Bárczay Sándor, Horváth Lajos, Kiss
Gergely alapcsapatunkkal vettünk részt. A 9 fordulós,
20-20 perces játékidővel kiírt rapidverseny utolsó 3
fordulójára erősítésként megérkezett közénk Istvándi
Lajos nemzetközi mester is, ezért Zánka-Mindszentkálla színekben versenyeztünk. A 22 csapat
versenyében – amelyből egy erdélyi és egy délvidéki
résztvevő is volt – a versenykiírás biztosította
lehetőséggel élve, a sikeresebb szereplés érdekében,
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megyénként 2000 fő állandó lakosig több település is
összeállhatott.
Háromszoros bronzérmes csapatként bajnoki
címre esélyesen érkeztünk a helyszínre, s jó formát
mutatva mindvégig az élmezőnyben tanyáztunk. A
hatodik forduló után holtversenyes 1-2. helyen
zártunk a szombati napot, s nagy önbizalommal
vártunk a Farkaslaka (Erdély) csapatával való döntő
összecsapásra. Fortuna azonban erdélyi sakkbarátaink mellé állt: sokáig úgy tűnt, hogy 3:1-re
nekünk áll a zászló, de aztán a nagy kapkodásban
2,5:1,5 arányú vereséget szenvedtünk… A hat
győzelem és két döntetlen mellett ez az egy megingásunk elég volt ahhoz, hogy elússzanak a győzelmi
esélyeink. Farkaslaka megérdemelte a bajnoki aranyat, s mi gratulálva nekik, az ezüstnek örülhettünk.
Eddigi legjobb eredményünk azért is értékes, mert
megelőztük a tavalyi bajnokok, 3. helyezett Uszódot,
akiknek első két tábláján az NB-I-es nemzetközi
mesterek 100 %-os teljesítményt nyújtottak.
Végezetül rengeteg élménnyel, kupával, érmekkel, jutalomkönyvekkel és nem utolsó sorban a Szabó
Beni által megszerzett „legjobb ifjúsági versenyző”
díjjal, Zánka hírnevét öregbítve tértünk haza!
T. Horváth Lajos

körül a Szent-András templom hatalmas gótikus
torzóját. Nagyvázsony előtt ismét erdei séta várta a
már tikkadó társaságot, itt a tálodi pálos kolostor
maradványait látogattuk meg. Az egyetlen csupasz
oromfal melletti forrás és imponáló méretű
víztározója tett ránk mélyebb benyomást.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 170.
évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezések
utolsó felvonásaként Hangodi László tapolcai történész előadását hallgattuk meg. A többi civil szervezet
mozgósításának eredményeként majdnem minden
széket elfoglalt a Faluház nagytermének érdeklődő
közönsége. Az előadó lenyűgöző felkészültséggel beszélt a 19. század közepi Zánka népességi, társadalmi
és gazdasági viszonyairól, majd részletesen bemutatta a zánkai nemzetőrök, sorozott katonák és tisztek
szabadságharcban betöltött szerepét.
A Honismereti kör képviseletében Farkas Judit és
György Péter vesznek részt a civil szervezetek által
létrehozott alapítvány munkájában. Az eddigi ülések egyetértésben, Zánka kulturális életének további
fenntartása, fejlesztése érdekében folytak le. Novemberben a zánkai német nemzetiségi önkormányzatot vettük fel az alapítvány tagjai közé annak
érdekében, hogy fenntartásba vehesse a községi
általános iskolát.
György Péter

***

Napfényes ősz
Nem kenyerünk a dicsekvés, most azonban el kell
ismernünk, hogy sikeres őszt hagyott maga mögött a
Honismereti kör.
Első őszi összejövetelünk Szepezdre vezetett, ahol
Németh Ferenc, Szepezd helytörténésze emlékezetes
programmal várta a zánkai hasonszőrűeket. Kinyitották számunkra a helytörténeti gyűjteményt, majd sorjában a katolikus, református és evangélikus templomot is, és mindenhol elkötelezett, bensőséges tájékoztatást kaptunk. Ránk esteledett már, mikor az újra
felavatott Virius Vince emlékműnél Németh Ferenc
még meg is ajándékozott minden résztvevőt egy-egy
Virius-emlékkönyvvel.
Októberben Virius Vincére emlékeztünk halálának 100. évfordulója kapcsán. Dédunokája, Szabó
Kristóf kutatásait György Péter ismertette.
Október utolsó szombatján autóbusszal jártuk be
az Eger-völgy ránk maradt ősi romjait. Monostorapáti felett az erdő mélyén az elpusztult almádi
bencés kolostor jelenleg társadalmi összefogással
feltárás alatt álló romjainak nyomát kutattuk. Ittunk a
Szent-kút vizéből, megcsodáltuk az őszi erdő
lombhullását. Taliándörögdön lenyűgözve jártuk

***

Magyar Tenger Népdalkör
Sok-sok programmal tarkított évet zárunk 2018.évben
az előző évekhez hasonlóan.
Januárban a Magyar Kultúra Napja keretében
Némethy Kornélia művészeti vezetőnket elbúcsúztattuk, átadta a stafétabotot új ifjú vezetőnknek Jana
Norbert zenetanárnak. Nagy izgalommal vártuk az első
próbát. Vajon, hogy sikerül egymáshoz alkalmazkodnunk. Úgy terveztük, hogy borhétre már biztosan
tudunk közösen műsort adni. Ehhez képest februárban
már felléptünk. Télűző vidám farsangi műsorunk
nagyon jól sikerült, erről tanúskodik egy kedves nézőnk
hangulatos fotósorozata. Férfinapon is szerepeltünk
egy kicsit másképpen. Ebben az évben apácaruhába
öltözve adtuk a Show műsort, a színjátszókkal
együttműködve. A nagy sikerre való tekintettel a műsort
megismételtük nyáron a borhéten. Négy évszakos
szomszédolós találkozóra kaptunk meghívást neves
kórusoktól: Lesencetomaji Citerazenekar és Népdalkör,
Gyenesdiási Népdalkör, Batsányi János Vegyes kar.
Kórustalálkozónk tavaszi első állomása Lesencetomaj. Házigazdánk vol a lesencetomaji polgármes-
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ter, továbbá a Lesencetomaji Citerazenekar és Népdalkör. Takács Feri és Kati felajánlásával egy kosár
tavaszi virággal, nárcisszal, továbbá Péringer Anti, és
Vidosa Laci boraival köszöntöttük vendéglátóinkat.
Nagyon jól sikerült a találkozó. Bemutatkozó műsorok
után közös éneklés, baráti beszélgetés, finom vacsora
következett. Tárogató kíséretében szép hazafias dalokat
énekeltünk közösen –„Szép vagy gyönyörű vagy
Magyarország”, s így tovább szívet melengető érzés
volt. Számomra mindig nagy öröm a dalos találkozókon
való részvétel és közös éneklés. Úgy gondolom a zene,
a dal ami összeköt bennünket.
Áprilisban Peremartonban vettünk részt megyei
kórustalálkozón. A jól felkészült Magyar Tenger
Népdalkör Balatoni dalcsokrának előadása ámulatba
ejtette a közönséget. Írta rólunk „Életet az éveknek”
havi hírlap. Májusban Katonadalos Fesztiválon vettünk
részt Balatonfűzfőn ahol katonadalos könyveket, és
emléklapot kaptunk ajándékba. Vidám mulatozással
folytattuk az estét közös éneklés és táncmulatság
következett. Vidám kis csapatunkat Marcali 22 tagú
Férfikórusa kérte fel egy közös éneklésre – nagy
élmény volt. Nyári kórustalálkozót nekünk kellett megszervezni. Népdalestet a borhét keretein belül sikerült
műsorra tűzni. Vendégkórusokat a Theodóra Étteremben láttuk vendégül.
A vacsorát szponzorálta Filep Miklós polgármester
úr. Italokat (bor pálinka) a népdalkör tagjai és családjuk
(Albert Ferenc, Péringer Antal, Scher Károly, Takács
Ferenc, Vidosa László), pogácsáról (Zánkai Nyugdíjas
Klub), süteményekről a népdalkör hölgy tagjai gondoskodtak. Ajándékul adott palackos borokkal Zánka
Canter Borház, Lídia Borház, Zánka és Környéke
Pinceszövetkezet támogatta rendezvényünket. Óriási
összefogás és összetartás eredményeképpen sikerült
olyan jól Népdalestünk és a vendéglátás ezúton is
köszönjük szponzoraink támogatását.
Őszi kórustalálkozónk Gyenesdiáson volt: házigazda gyenesdiási polgármester és Gyenesdiási Népdalkör. Nagyon tartalmas jó műsor összeállítást hallottunk
mindhárom kórustól. A mi őszi szüreti dalcsokrunk is
nagy tetszést aratott. Emléklapot, Népdalkör dalait
tartalmazó CD-ét még sok értékes ajándékot kaptunk.
Nádas Vedéglőben elfogyasztott vacsora után közös
éneklésre invitáltak bennünket a Községháza aulájába.
Csatlakozott hozzánk Lesencetomaj citera művésze, aki
nagy szeretettel kísérte a közösen énekelt dalainkat.
Októberben részt vettünk, már harmadszor, a henyei
Szüreti mulatságon. Szíves vendéglátás, baráti fogadás
miatt örömmel fogadtuk a felkérést. Zánkai szüreti
felvonulásra ismét felöltöztettük „bábuinkat” a
Teodóra Étterem előtti téren, ahol énekeltük a vidám
bordalokat és süteménnyel kínáltuk a közönséget.
Október 23-án alkalomhoz illő dalokkal egészítettük ki a színjátszók műsorát. Decemberben ad-
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venti dalokat énekeltünk az első gyertyagyújtásnál.
November- decemberi próbákon el kezdtünk készülni
karácsonyi fellépéseinkre. Tapolcai kórustalálkozón
IX. Adventi Koncert műsorában mi is fogunk műsort
adni a Tapolca VOKE Batsányi Művelődési Központban. Vendéglátónk lesz a Batsányi János Vegyes
kar. A találkozóra nagyon készülünk, városi és
nagyközségi kórusok mellett lépünk fel – szeretnénk
mi is megfelelni e rangos koncerten. Továbbá készülünk a nyugdíjas karácsonyra és a Falu karácsonyra.
Megköszönöm Zánka Község Önkormányzatának anyagi támogatását, a Faluház dolgozóinak az
egész évben nyújtott segítségét. Sok szeretettel
megköszönöm dalos társaim és művészeti vezetőnk
kitartó és áldozatos munkáját.
Minden kedves zánkai lakosnak, és üdülő
tulajdonosnak:
Áldott békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet
kívánok a Népdalkör és magam nevében
Albert Ferencné
klubvezető

***

Őszirózsa Nyugdíjas Klub
2018. Második félévi eseményei:
Klubnapjainkat öt perces tornával kezdjük, kivétel
rendkívüli eset. Minden hónapban köszöntjük Név és
Születés-naposainkat, nevük felolvasásával, és egy
kedves kis verssel.
Július: Meghívott vendégünk Filep Miklós polgármester úr tájékoztatta klubunkat az önkormányzat éves
terveiről, elképzeléseiről. Megbeszéltük az augusztusi
Sárvári kirándulást és indulás időpontját.
Augusztus: 28. Sárvár –fürdő kirándulás, mama,
papa, unokák, örömmel vették a gyerekek, hogy ők is
jöhettek velünk.
Augusztus 26-án 24 fővel, saját költségen a Pesti Vigadó
megtekintése, majd előadás, és hajókiránduláson vettünk
részt. Az Életet az Éveknek Országos Szövetsége
szervezte ezt a színvonalas programot, a Nyugdíjas
Klubok részére.
Szeptember: Az Idősek Napjára tervezett túránkat
megbeszéltük, feljegyeztük a jelentkezőket, segítőket.
Október: 1 jén Szentjakabfáig busszal tettük meg az
utat, 56 fővel, „A Világ Gyalogló Hónap” alkalmából.
Túránk útvonala: Szentjakabfa – Kutaszó – Kálvária –
Óbudavár. Szentjakabfa történetét Albert Ferencné
Mária ismertetette, majd utunk során Csizmaziané
Marika és fia Zoltán pincéjüknél meglepetés várt
bennünket. Alaposan megvendégelték népes csapatun-
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kat. Megemlékeztünk az aradi vértanukról, mécsest
gyújtottunk, verset mondtunk, majd közösen a
elénekeltük a Himnuszt. Az égiek is velünk voltak, egy
megható élményben volt részünk. Köszönjük az
élményt, hogy megismerhettük Szentjakabfa történetét!
Folytattuk utunkat Óbudavárra, a gyönyörűen kialakított Szabadtéri Rendezvény Parkba, Óbudavár kedves
nyugdíjasai vártak bennünket. Véghné Gyarmati Ágota
egyben a falu polgármestere, köszöntötte nagy létszámú
csapatunkat, az Idősek Napja alkalmából, majd
megvendégeltek bennünket finom birka pörkölttel.
Nagyon szépen köszönjük, nem ez volt az első
találkozásunk, én már szomszédolásnak nevezném.
Szeretettel meghívtam Klubunk Karácsonyára
Óbudavár Nyugdíjasait. Távozásunk előtt a Népdalkör
egy dalcsokorral köszönte meg a vendéglátást. Klubunk
tagjai közül többen nem látták ezeket a szépen
gondozott Parkerdőket, a Kálváriáról meg nem is
halottak. Elmondhatom sokunknak maradandó élményt
nyújtott ez a Túra – Szomszédolás!
Októberi Szüreti Mulatság: Klubunk helyszíne a
Tájház melletti terület, ide helyeztük ki a bábukat.
Almaszüret a pincénél jelenetet elevenítettük meg.
November: A Klub emlékezett az elhunytakra,
gyertyagyújtással, verssel, és az 1986 - 2018. között
elhunyt tagok neveinek felolvasásával.
December: 13. Karácsony a Nyugdíjas Klubban. A
tagok, Jubileumi Születésnaposai és a Jubileumi
házassági évfordulósok, ajándékozása köszöntése.
Ünnepi műsort a Népdalkör Karácsonyi Dalcsokorral
köszönti Klubunkat és meghívott vendégeinket,
Óbudavár nyugdíjasait. Megvendégelés és ajándékozás
a Nivegy – völgy falvai támogatásából, Canter Borház,
Végh pincészet, Zánka Önkormányzata, és természetesen a tagság segítségével, akár borral, süteménnyel, valósulhat meg, színvonalasan Klubunk
Karácsonyi Ünnepe. Köszönöm mindenkinek a jóindulatú hozzáállását, megértését, és Klubunk nyugdíjasai
iránti megbecsülést. Bízunk benne, hogy továbbra is
mindez megmarad, a jövőben is, amelyet előre
köszönünk.
Köszönöm mindenegyes tagnak az Őszirózsa Nyugdíjas Klub számára nyújtott, egész évben a segítséget,
támogatást, bíztatást, és részvételt, csak így összefogva
működhet jól a Klubunk. Jelenlegi létszámunk 82 fő.
Látogatottsága klubunknak 70% - 90%. Többen
jelezték, hogy jövőre jönnének, szeretnének csatlakozni
a Nyugdíjas Klubunkhoz. Szeretettel várjuk Őket.
Minden kedves olvasónak, támogatónak, jó
egészséget, sok sikert, Áldott Békés Karácsonyi
Ünnepeket, és Sikerekben Gazdag, Boldog Új
Esztendőt kíván az Őszirózsa Nyugdíjas Klub összes
tagja, és
Nagy Pálné klubvezető

Életmód klub
Az életmód klub 2018. évi munkájáról
Az előző évekhez hasonlóan klubnapjainkon most is
a mozgás kapott fő szerepet, mert az egészséges
életmód elengedhetetlen része. Foglalkozásainkat
Osváth Csilla gyógytornász vezette nagy hozzáértéssel és változatossággal, köszönjük Csilla!!
Ebben az évben is változatos programjaink voltak,
előadások, túrák, városnézések.
Az Új Évet egy vidám zenés tornával köszöntöttük.
Előadásaink:
Az első előadást dr. Oláh Kálmán tartotta az
egészséges életmódról, ezt követően a tagok által
készített változatos, finom egészséges ételeket
kóstoltunk.
Rózsa Gabriella védőnő előadásában felhívta a
figyelmet az idős korban kialakuló betegségek
megelőzésének fontosságára.
Kőszeginé Titcz Marianna természetgyógyász a
metamorf masszázs gyógyító hatását mutatta be
elméletben és gyakorlatban.
Dr. Oláh Kálmán az újraélesztés fontosságáról
tartott hasznos elméleti és gyakorlati előadást,
melyen klubtagjaink is kipróbálták gyakorlatban
milyen is egy ilyen jellegű segítségnyújtás.
Túráink:
Szokásos téltemető túránkat Szajkiné Cs. Klára
vezette az aszófői völgyben, valamint Köveskálon a
Fekete hegyen is, meglepetésünkre a hegyen lápi
tavakat találtunk. A kilátóról a Balaton-felvidék
csodás panorámája tárult elénk, a hegytetőn
megpihenve jó ízűen fogyasztottuk el a zsíros
kenyeret és a bort. Egy másik úton lefele olyan mély
árokrendszer látványa tárult elénk, melyet minden
túrázónak ajánlunk felfedezésre. Akiknek ez még
mind nem volt elég fárasztó, azok még felmásztak a
Hegyestűre naplementét nézni, ennek látványáról a
környékünkön lakók már meggyőződhettek.
A klubtagjainkkal ebben az évben Pécsre
látogattunk el, ahol a városnézés, püspöki palota,
bazilikalátogatás, tv torony megtekintése után a
Zsolnay negyed nagyszabású tárlatait néztük meg,
amelynek leírhatatlan szépsége örök élményt adott
számunkra. A Pezsgőház étteremben elfogyasztott
finom vacsorával zártuk ezt az élménydús napot.
Köszönjük a szervezést Németh Albertnénak.
Idén is ellátogattunk a gyógynövényvölgybe, ahol
is a palántázással segítettük Feri bácsiék munkáját.
Faluházzal közösen részt vettünk a Majálison, finom
pörköltet főztünk, köszönjük a segítők munkáját.
A Szüreti felvonulásra elkészítettük a Mázsa tér és a
Faluház dekorációját, valamint vendégül láttuk a
felvonulókat.
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Az Adventi koszorút egy fagyos délutánon az
ügyes kezek gyorsan elkészítették.
A rendezvényekhez az év során süteményekkel
járultunk hozzá. Köszönjük az Önkormányzat anyagi
támogatását, a Faluház dolgozóinak segítő-kész
hozzá állását. Szeretnénk a következő évben is ezt a
hagyományt folytatni, sok új, hasznos ismerettel
bővíteni tudásunkat.
Szeretetben gazdag Karácsonyi ünnepeket és
Békés, Boldog Új Évet kívánok az Életmód Klub
vezetősége és tagsága névében.
Takács Andrásné
klubvezető

Kertbarátkör
Kertbarátok, kertbarátnék Nógrádban
Zánkai csoporttal kirándulni egy élmény! Nincs ez
másképp a kertbarátköri kiránduláson sem! Mitől
olyan jó? Az Okály Iván Kertbarátkör is egy összeszokott társaság, évek óta áll helyt a kulturális
közéletben. Tudnak együtt dolgozni és szórakozni is,
mondhatjuk az ismert magyar-lengyel szlogen után
szabadon: „együtt isszák egymás borát”.
Az idei ősz direkt csábította az embereket egy jó kis
kirándulásra. A kertbarátok és kertbarátnék, a férjek
feleségestül felkerekedtek, irány Nógrád. Sokunk
szívének ez igen kedves célpont volt, tekintve, hogy
többen származunk hazánk e megyéjéből. Olyannyira, hogy a kertbarátkör vezetője, fő szervezőnk
Mészáros Géza és felesége Juli salgótarjániak.
Akaratban, ötletekben, tervekben, látnivalókban,
idegenvezetésben tehát nem volt hiány. Sok
segítséget nyújtott még a Programturizmus egyik
helyi alkalmazottja, egyben kertbarátköri tag, Bácsi
Kriszti. Nekem a krónikás szerep jutott, mint később
kiderült.
Október első hétvégéjén keltünk útra. Buszunk
hajnali 5-kor indult. Miután kiörvendeztük
magunkat, „de jó, ti is itt vagytok” előkerült a
pálinkás butykos. Ez mondjuk mindig így van.
Jobbnál jobb pálinkákat „kellett” kóstolni. A
hangulat is ennek megfelelően egyre kellemesebb
lett. Az érdi domboknál álltunk meg kávé és egyéb
szünetre. Budapestet átszelve rátértünk az M3-s útra,
majd Salgótarján felé vettük az irányt. Innentől
kezdve élénkebben figyeltem. Annyiszor lesajnálják
a sajtóban, a közbeszédben Nógrádot, mondván, kicsi
is, elmaradott is, ráfér a fejlődés, (de kire és mire
nem?) hogy ez az embert még kíváncsibbá teszi, no
meg többünk megyéjéről van szó! Megjegyzem,
jómagam errefelé kevésszer jártam. Ami feltűnik
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legelőször is a jó utak! A rendezett falvakkal, a csinos
portákkal is lehet büszkélkedni. Ja igen, ekkor már
tízóraizott a társaság, ehhez pedig a többség nem teát
és üdítőt ivott… Már feltűnt Salgótarján. Az a kép
tárult elém, amit tulajdonképpen vártam, ami
Tarjánra annyira jellemző: a gyárkémények. Benn a
városban a gyárak közt a magasban tekergő
csőrendszer, lakótelepek, karbantartott parkok, a
családi házak némelyikére rászorulna a felújítás,
tempósan közlekedő gyalogosok hisz szombat volt,
üzletek csábító kirakattal. Régen a település
szimbólumának tekintett Karancs szálló, befektetőre
vár. Vezetőnk egykori iskolája impozáns épület. Az
üzemek egy részét multik működtetik, mondta Géza.
Ám, ami szembetű-nő volt, a sok jó márkájú, jó
állapotban levő autó! Ahol ilyen autók parkolnak az
utcákon, ott mégis-csak van valami… legalábbis
engem gondolkodóba ejtett. Meg is kérdeztem a
Bányamúzeum mérnök végzettségű idegenvezetőjétől. A BÁNYA-MÚZEUM, mint a nógrádi
szénmedence múltját, műszaki emlékeit, a
szénbányászat 19-20. századi technológiáját gyűjtő,
őrző és bemutató intézmény, a város szívében
található József lejtős akna eredeti, épségben lévő
vágatrendszerében alakult ki. Ő elmondta, „az
emberek eljárnak Budapestre dolgozni, vagy
máshová, az idősek nyugdíjat kapnak, aki bányász
volt, kimondottan jó nyugdíjat, no meg az emberek
igyekeztek megtalálni a lehetőségeiket.” Ő is
megtalálta a helyét, a munkáját a megváltozott
körülmények között, mint mesélte. El kell még róla
mondani, hogy nagy szakértelemmel, humorral,
szeretettel beszélt a bányáról, a vidék egykori fő
munkalehetőségéről. Jártunk a tarjáni piacon is, - ahol
a Mészáros család sokszor vásárol otthoni útjuk
alkalmával, - nohát ott igen kedvezőek az árak!
Árubőségben sincs hiány, és jó kávét kaptunk az
egyik reggelizőben. A város fekvése kimondottan
szép, kiránduló-helyek a környéken, közel a szlovák
határ, talán a turizmussal is lehetne mit kezdeni.
Tovább utazva következő úti célunkhoz, Ipolytarnóchoz, volt miben gyönyörködni. Megművelt
földek, a hosszú egy utcás falvakban takaros házak,
rendezett telkek, a dombtetőkön álló rendbe szedett
felújított templomok, nagyon is az élet jelét mutatták.
Megérkeztünk a megye, sőt az ország egyedülálló
látnivalójához, az őslényparkhoz. Egy ősi tenger, a
Paratethys fenekétől – egy folyóparti, szubtrópusi
esőerdő övezetén keresztül – a vulkánok tetejéig
ívelő időutazás révén csöppen a látogató a
történelem előtti múltba. A példásan akadálymentesített, 800 m hosszú körút utcai cipőben, esős
időben is bonyodalom nélkül bejárható. A
tanösvény kiállításai magyar-angol nyelvűek. Leg-
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fontosabb ősmaradványai a cápafogak, kövesedett
fák, levéllenyomatok és az ősállati lábnyomok. A
lábnyomos homokkövet két csarnok és egy
védőpince rész mutatja be, a legújabb, folyamatban
levő feltárások belső terét ideiglenes, faszerkezetű
épület védi. A nagycsarnok kiállítása világszínvonalú, a terület ősmaradványai mellett az
egyéb európai – és magyar lábnyomos lelőhelyek
ismertetésére is kitér. Az egykori vegetációt egy
ősnövénysarok rekonstrukciója teszi szemléletessé,
a lábnyomok alapján rekonstruált állatok pedig
háromdimenziós kivetítés segíts-égével elevenednek
meg. Itt is csodás idegenvezetésben volt részünk.
Elmondható, hogy akikkel találkoztunk a két nap
során ilyen minőségben, mindegyikükben elkötelezett, szülőföldjéért odaadással tevékenykedő,
munkáját szerető, embert ismerhettünk meg.
Késő délután volt, amikor elindultunk szálláshelyünk felé, Szécsénybe, ahol a Főtéren fogadott
minket az ottani Kertbarátkör vezetőnője, Margó,
egy nagyon kellemes egyéniség. Ismertette velünk a
ránk váró főbb nevezetességeket. Nógrád megye ezen
része híresen vallásos, köszönhetően az oda
telepedett ferences szerzeteseknek. Ennek tanújelét is
vettük a templomban /Széchényi ferences temp-lom
és kolostorépület/ az idegenvezető jóvoltából. Ekkor
már eltelve szellemi, lelki táplálékkal, bizony már
lassan az ízlelőbimbók is követelték a magukét…
Előbb persze elfoglaltuk a kellemes, szép
szállásunkat. Ha mondjuk nem volt eddig elég a napi
kilométer, most még javíthattunk az átlagon a kissé
távolabbi étteremig… De nem mindenki gyalogolt.
„A taxi előállt”, a kertbarátkör vezetőjének fia jött
némelyekért autóval, vissza is szállítva őket a vacsora
után. A többiek a finom palócmenü után egy csevegős, csillagfényes, esti séta élményében részesülhettek… Megemlítem még, az étteremben egy
nagyon kedves eseményre került sor: a régebbi kertbarátköri vezető Takács Feri bácsi és felesége Kati
házassági évfordulójáról nem feledkezett meg
Csékei Mariann és a pávakörös és kertbarátos
asszonyok Albertné Mária vezetésével szép énekkel
köszöntötték a házaspárt.
Másnap a panzió étkezőjében „pálinkás jóreggelt
kínálva” bőséges reggeli állt rendelkezésünkre.
Étkezés után alkalmam nyílt beszélgetni a panzió
tulajdonosával, betekintést nyerve a több lábon állás
tudományába és a családi vállalkozás előnyeibe. A
buszra ugyan késve érkeztem, de megvártak, aztán
irány a múzeum. Itt is egy igen kedves fiatal lány
fogadott, alaposan felkészült a múzeum anyagából.
A szécsényi székhelyű Kubinyi Ferenc Múzeum
az egykori Forgách-család rezidenciájában, a Forgách-kastély fő- és melléképületeiben került kiala-

kításra. A kastély főépületének renoválása után
1975 tavaszán az épületegyüttest Helytörténeti
Múzeumként nyitották meg a nagyközönség előtt. A
megyei múzeumi szervezet régészeti, numizmatikai,
kőzettani és megyei történeti gyűjteménye alapozta
meg az újonnan alapított múzeum tevékenyégét,
kiállításainak tematikáját és gyűjtőköreit.
Hollókő! A dimbes-dombos Cserhát ölelésében
utaztunk. Hollókő a világörökség része, egy élő
skanzen. Hollókő Magyarország egyetlen faluja,
melyet természeti környezetével együtt világörökségi helyszínként tartanak számon. A település
lakói jellegzetes palóc nyelvjárásuk mellett gazdagon díszített népi öltözetüket is büszkén viselik. Az
Ófaluban számos kézművesműhely és múzeum
látogatható, ahonnan rövid sétával elérhető a
hollókői vár.
Minden házban valamilyen kézműves mesterség
remekeiben gyönyörködhetünk. A „népiesch” helyi
kocsmában kávéztunk, figyelve a turisták lassú
hömpölygését. A TV-ből ismert utcán sétálgattunk,
hallgattuk az innen-onnan kihallatszó népzenét,
meggyönyörködtük a szépséges kicsi katolikus
templomot. A falu ezen része néprajzilag szemet
gyönyörködtető, a turizmust szolgálja. Némely
házban laknak is.
Innen tovább utazva, a falu szélén álló
hollószobrot még egyszer megcsodálva, további szép
élmények vártak ránk. A Mátra alján utaztunk,
hegyek karéjában fekvő falvakon át, szinte vártuk az
Öreg néne őzikéjét. Megérkeztünk Gyöngyösre a
Borpalotába /Dubicz Borászat/. Az itteni program
nemcsak a borosgazdák szakmai örömére szolgált. A
vendéglátós szakmából 15 évvel ezelőtt a boros
szakmára átváltó tulajdonosnő a maga nemében egy
unikum. Csillogó szemekkel, óriási szakértelemmel
mutatta be a pincét, vezette a borkóstolót, kommentálta az igen finom felszolgált étkeket. Élvezet volt!
Természetesen vásárolni is lehetett. Sofőrünk
jóvoltából még egy szép élmény várt reánk: a hazafelé vezető út a kivilágított fővároson át. Természetesen a buszon – mivel előrelátóak és beosztóak a
borosgazdák – kitartóan kínálgatták a hazait.
Hogy mit kaptunk ettől a kirándulástól? A szülőföld szeretetét, egymás megbecsülését, a meg-szokott
jó hangulatot.
Köszönjük az utat a Kertbarátkör vezetőjének, fő
segítőjének, köszönet a kellemes társaságért min-den
résztvevőnek, no és a borosgazdáknak!
Marosszékyné Csósza Mária kertbarátné
Bácsi Krisztina

***
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Megvolt a szüreti felvonulás. Bizony a tavalyi seprűbáb-pár idén már, mint fiatal, családi örömök elé
néző házasok jelentek meg a pizzériánál levő helyszínen. Köszönjük a tulajdonosoknak a segítséget, a
klub asszonyainak a finom süteményeket, a borosgazdáknak a borocskát. Decemberben készülődés a
faluházi ünnepségekre, adventi gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepség. A mi klubunk a szokásos tevékenységgel járul hozzá a falu közös ünnepéhez: berendezzük a vitrint és a betlehemi házikót. A Vitrin
ezúttal hófehér csipkébe öltözött, Bábelné Madlen,
Bácsiné Jutka, Horváth Zsófi, Fazekasné Vera,
Némethné Irmus jóvoltából. Köszönöm Kruczlerné
Erzsinek is a sok segítséget.
A családi fa alá saját készítésű fazekas munkáinkat
is rakhatjuk, köszönve Gaálné Kriszti fazekasmesternek.
Marosszékyné Csósza Mária

***

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: György Péter

Prokopp Sándor, az olimpiai
bajnok
- Nagy öröm ért a napokban: könyvet hozott a postás.
Címe: "A Prokopp", írták Dávid Sándor, Dobor
Dezső, Prokopp László.
De miért érdekelheti ez a Zánkai Hírmondó olvasóit?
Nos, sok kiváló "bebíró" volt itt az elmúlt évszázadban, de olyanról, aki olimpikonként sportágában
az első magyar aranyérmes lett volna, Prokopp
Sándoron (élt: 1887-1964) kívül nem tudok.
Mi is történt? 1912. Stockholm, V. Nyári olimpia,
céllövészet.
Első magyar olimpiai bajnok a sportlövészetben:
Egyéni verseny, 300 méterre: Prokopp Sándor, 25
éves jogszigorló, aki mint a tartalék tartaléka, az
utolsó pillanatban került az olimpián résztvevők
közé. Már az utiköltségét sem volt idő elintézni, így
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saját költségén utazott ki és a szabályok szerint a
hazájában rendszeresített katonai lőfegyverrel, a
mezőny legrosszabb szórású puskájával, a
Mannlicherrel vett részt a versenyben. Maga sem
hitte, hogy ő érte el a legjobb eredményt, szállodájába indult és ott tudta meg a fantasztikus hírt:
olimpiai bajnok lett!
Ki is volt ő, honnan is jött?
Bajnokunk, Prokopp Sándor szorgalmas, feltörek-vő
kassai iparos családból származott: apai dédapja
kalaposmester, nagyapja molnármester volt. Jól
tanuló apját, idősb Prokopp Sándort már postai
távírdásznak taníttatták ki, ő ezen a pályán töretlenül,
sikeresen haladt előre. Házasságkötése után, az egyre
növekvő család mellett már terhes volt a sok
külszolgálat, így saját kérésére Budapestre helyezték,
lakóhelyül pedig Kispestet választotta családjával..
Mikor eljött az ideje, - főfelügyelői rangban, vezető
beosztásból fizetésével azonos összeggel, 4200,koronával nyugdíjazták.
"Bajnok Sándor" anyai nagyapja kötélverő volt, ők
tehetséges leányukat Kosatkó Annát taníttatták, aki
távírdász lett, így ismerkedtek és házasodtak össze
idősb. Sándorral. Anna 21 év alatt tíz gyermeket
szült, de a felnőtt kort csak 3 gyermek élte meg:
Sándor és két leány, Jolán és Márta. A fiatalasszony
eközben dolgozott és magántanulóként tanítónői
képesítést is szerzett, végül saját házukban, Kispesten
magán polgári leányiskolát nyitott. Ilyen családi
környezetből szinte természetesen következett, hogy
törekvő, szorgalmas, sikeres fiút neveltek Sándorból,
aki mind a jogászi pályán, mind a sportban nem
mindennapi módon megállta a helyét.
A csendes, szerény, nyugodt, jó idegzetű fiatalember
természetesen nem 1912-ben, Stockholmban kezdte
sportpályafutását. Kispesti lakosként, a Szemere
Miklós által létesített, akkor még pusztaszentlőrinci,
(később pestszentlőrinci) lövőházban és lőtéren
találta meg a hozzá leginkább illő sportágat, a
céllövészetet, de kardvívóként is megállta helyét és
Kispesten pl. jeles kardvívó egyletet szervezett. A
BEAC (Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, alakult
1898-ban) munkájában aktív sportolói, majd
szervezési, téren élete végéig részt vett, mindezeken
kívül sportelméleti tevékenysége is kiemelkedő.
Arról már nem ő tehetett, hogy a 20. század folyamán
a világ néhányszor felfordult, így történhetett, hogy
dr. Prokopp Sándornak, a fővárosi főjegyzőségig és
a negyedik fizetési osztályig szorgalmasan előrehaladó, jólfizetett jogásznak, mellesleg olimpiai bajnoknak, 1949-ben kötelezően 600 forintos nyugdíjba kellett vonulnia, mint "osztályidegen"-nek.
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Hiába írta ragyogó jogi fellebbezéseit és kérvényeit,
sem a megfelelő nyugdíjat nem kapta meg, sem az
engedélyt, hogy nyugdíj mellett dolgozhasson. A
család létfenntartását, a fiai taníttatását így csak a
zánkai nyaraló eladásából tudták biztosítani rövid
átmeneti időre.
1929-ben bajnokunk megnősült, Veinber Saroltát,
anyja volt tanítványát vette el. 3 gyermeket neveltek:
Sarolta első házasságából született Valériát és a két
fiukat, Sándort és Lászlót. Mindeközben többször
költözködtek: Pestszentlőrincre, ahol házat építtettek,
(amit 1952-ben államosítottak), majd Budapestre a
Ráday-utcába. Dr. Prokopp Sándor, olimpiai arany
érmes céllövő bajnok itt hunyt el 1964. november 4én.
No és most jön Zánka. A húszas évek végén a gazdasági válság miatt igen olcsón lehetett telekhez jutni.
Természetesen a rossz minőségű földdarabokat
(ilyenből Zánkán bőven volt) igyekeztek pénzzé
tenni. Dr. Prokopp Sándor egy apróhirdetésben
fedezte fel az ismeretlen Balatonparti községben
fekvő, szinte fillérekért kapható eladó telket. Nosza
meg is vette gyorsan, azután derült ki, hogy nem jó
semmire, építési engedélyt nem adtak rá, a köves,
száraz földdarabon még termelni sem lehetett
semmit. Mindeközben beleszerettek Zánkába. Így
lejárt a család nyaralni Siffer Dénesékhez, majd
1941-ben megvettek egy szép, kétszintes épületet a
Rozmaring utcában, amit 1949-ben a fenti ok miatt
eladtak.
Zánkai jelenlétük ideje egybe esett a község faluból
jellegzetes balatoni, északi parti nyaralóhellyé
bővülésével fent a hegyek lábánál a falu élte a maga
életét, a balatonparti rész pedig kezdett kiépülni.
Kiépült az első modern kis strand, megalakult a
Fürdőegyesület-Zánka (FEZ). Ennek munkájában
is részt vett dr. Prokopp Sándor.
A nyaralók még kevesen voltak: gyakorlatilag az
egész strand-közönség jó barátságban volt egymással. Sokan vagy egymással, vagy a helybeli lakossággal voltak rokonságban, sok volt a gyerek köztük.
Szüleim és a Prokopp házaspár is jóban voltak, mi a
nővéremmel és unokatestvéreinkkel a Prokopp
fiukkal voltunk nagy barátságban kisgyermek
korunktól kezdve, együtt hancúroztunk a vízben,
játszottunk a homokban, később nagyokat úsztunk,
kirándultunk, fociztunk, snapszliztunk, csónakáztunk – szóval remek gyermekéletünk volt egy 10-14
fő körüli "bandá"-ban. Vali inkább korabeli
barátnőivel és főleg a szülőkkel barátkozott.
Barátságunk később, Budapesten is megmaradt,
Laci legjobb barátja lett a férjem, Sanyi a barátnőm
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szomszédját vette feleségül. Sokat jártunk kirándulni, táncolni, színházba, kiállításokra. Később sok
évig bridzspartink volt: Laci, a férjem, István, és még
két volt gimnáziumi osztálytársuk és a 4 feleség.
Sajnos, már csak hárman élünk nyolcunk közül.
A szelíd, csendes, szemüveges, a legkisebb napsütéstől is pecsenyepirosra sülő Prokopp Sándor bácsiról nem is gondoltuk volna, hogy olimpiai
aranyérmes sportoló, de szüleink gyakran és büszkén emlegették csodálatos diadalát a sportlövészetben.
1944. április 3-án volt az első amerikai nappali
bombázás Budapesten. Dr. Prokopp Sándor – mint
sokan mások, (pl. apám is) - azonnal leküldte
családját Zánkára, abban a hitben, hogy ott talán
könnyebben lehet átélni a nehéz időket. Sajnos
azonban különböző hírek és álhírek hatására az utolsó
pillanatban Prokoppék úgy döntöttek, hogy talán
mégis Budapest biztonságosabb lesz, azt esetleg
később érik el az oroszok, ott nagyobb is a tömeg,
talán kevesebb az esély, hogy bajba kerülnek. Hát
nagyot tévedtek. A háborút ugyan szerencsésen élve, de jóval több félelemmel és atrocitással túlélték, de december elején kétszeres nekiindulással,
vonattal majd autóstoppal, 48 csomaggal több nap
alatt érkeztek meg Pestre, majd karácsonytól január
közepéig szorongtak a pincében, míg a front elérte és
túlhaladta őket. Zánkán viszonylag hamarabb
áthaladtak a harcok, a háború vége felé, március 27én foglalták el a falut a szovjetek és egy hét alatt az
itteni parancsnokság már Bécsbe érkezett. Az élet
sehol sem volt biztonságos, de itt egy kicsivel
biztosabb és könnyebb volt.
Az 1940-es évek után sem lett teljesen hűtlen a
familia Zánkához. A bajnok Sándor bácsi gyermekei közül Vali és férje, Ferenczi József vett egy kis
telket és építtetett egy kis házat a Vérkúti út mellett,
a parton, ahova fiuk, Zsolt és családja jár nyaralni
mindmáig Sándor Bajorországba települt ki feleségével és két fiával, egyetemi tanárként ment
nyugdíjba, elhunyt 2011-ben.
László állatorvosként, a magyar élelmiszerellen-őrző
szolgálat vezető posztján fejezte be az aktív
szolgálatot, mint egyúttal az Állatorvosok Világszövetsége végrehajtó bizottságának tagja, magyar
képviselője, a Magyar Állatorvosok Társaságának
titkára. Lánya Dóra, valamint 4 unokája is a Balaton mellett nyaralnak, a túlsó parton, Zamárdiban,
de megérti apja nosztalgiáját Zánka iránt.
Végezetül: Zánka kicsiny falu. Éppen ezért meg kell
becsülnünk azokat és azok emlékét is, akik ugyan
nem itt születtek és élték le egész életüket, de nagy

26

ZÁNKAI Hírmondó

tetteket vittek végbe, miközben néhány évig vagy
több évtizedig második otthonuknak, pihenőhelyüknek, menedéküknek, vagy végső nyugvóhelyüknek választották településünket. Adjuk meg
nekik a szeretetet, tiszteletet, becsüljük meg őket.
Emlékezzünk rájuk!
Taródyné dr. Oklyi Erzsébet

***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária
Karácsonyi istentiszteleti rend falunkban
Evangélikus: 24-én de. 10-kor
gyerekkarácsony, 25-én 8.30-kor.
Katolikus: Szenteste napján este 10-kor,
karácsony napján 9 órakor.
Református: 23-án vasárnap betlehemezés a
faluban, 24-én fél négykor, 25 és 26-án 11 órakor
úrvacsorás, 31-én 18 órakor óévzáró istentisztelet.
Vasárnapokon a megszokott időben, evangélikus
fél kilenckor, katolikus kilenckor, református
tizenegykor. Egyéb alkalmak és időpontok a
templomokban kerülnek kihirdetésre.
Egyházi események
Már harmadízben adott koncertet az evangélikus
templomban egy kedves, tehetséges fiatalember.
Már harmadik éve varázsolja el a gyülekezet
tagjait és a hallgatóságot harmónium játékával. De
ki is Ő? Elischer Balázs Szombathelyen született,
zenei tanulmányait is itt kezdte meg. 2011-ben a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán orgonaművész-tanári diplomát szerzett. Jelenleg a győri
Napsugár Művészeti Iskolában tanít, valamint
négy község kántora (Ravazd, Veszprémvarsány,
Lázi, Bakonypéterd). Rendszeresen koncertezik
itthon és külföldön szólistaként, valamint
énekesekkel, kórusokkal, és hangszeresekkel is.
2010-ben a szegedi nemzetközi orgonistatalálkozón arany minősítést kapott, 2011-ben Olaszországban a mondainoi Marcello Galanti Nemzetközi Orgonaverseny első helyezettje lett. Repertoárja gerincét a barokk, a francia romantikus és
impresszionista szerzők művei alkotják, de szívesen
játszik kortárs műveket is. Koncertjeinek fontos
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részét képezik a harmóniumra írott művek, amelyeket saját hangszerén egy több mint 120 éves
Schiedmayer szalonharmóniumon szólaltat meg.
A zánkai evangélikus imaházban is van pontosan
egy ilyen márkájú Stuttgartban készült hangszer.
Micsoda hangja, zengése van a művész úr játéka
nyomán! A mai előadásban is felhangzottak francia
zeneszerzők művei, valamint Karg – Elert „33
portré harmóniumra” írt szerzeményei, felidézve
többek közt Bach és Berlioz művészetét. A
könnyedebb muzsika is megszólalt, a ragtime, amit
pironkodva konferált fel. Bizony a Ragtime az
írógépen c. műnél a lábak is bemozdultak a széksorok alatt. Az utolsó darab az „Amélie csodálatos
élete” c. film zenéje volt, amit az előadó és a
hallgatóság egyaránt élvezett.
A műsor végén Elischer Balázs művész úr egy
meglepő bejelentést tett. A zánkai Schiedmayer
harmónium olyan értéket képvisel, aminek
restaurálásáért érdemes egy jótékonysági koncertsorozatba kezdenie. Mit mondhatunk mi erre?
Isten áldását kérjük ügybuzgalmára és játékára.
https://www.facebook.com/elischerorgona/
YouTube: Elischer Balázs
Anyakönyvi hírek
Nagyon hirtelen és váratlanul távozott el Olasz
Józsefné Terike 68 éves korában. Hosszú éveken
át idősgondozóként tevékenykedett mindig
derűsen. A gyászoló család mellett sokan elkísértük Őt utolsó útjára. Dr. Andrónyi Tamásné
Elvirát nyaralósként ismerhettük meg, népes
családja körében vasárnaponként találkozhattunk
vele a katolikus templomban. Kedves, mosolygós
asszony volt. 72 éves korában szólította magához a
Teremtő. Emlékezünk rájuk!
Gólyahír
Örömmel köszöntjük Márton Viktor és Szilvási
Eszter kisfiát, Botondot, aki Budapesten született,
október 27-én.
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