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Negyed század 

 

Gyorsan elrepült. Harminckilenc évesen, 1995 októberében bízott meg Filep Miklós polgármester 

úr a főszerkesztői feladatok ellátásával, s most a hatvanötödikben vagyok. A régi lapszámokat 

forgatva szembesülhetünk a döbbenetes ténnyel: ahogy öregedtünk, úgy újult meg szinte az egész 

település. Történelmi távlatokba helyezve negyedszázadot: a fejlődés ütemét és mértékét tekintve 

– még a kritikus megjegyzések mellet is – Zánka aranykoráról beszélhetünk. Ezt a folyamatot a 

közgondolkodás befolyásolásával pozitívan alakította, nyomon követte és megörökítette a Zánkai 

Hírmondó! 

Hálával és büszkén tekintek vissza a településünk iránt nagy elkötelezettséget mutató 

mindenkori szerkesztőségünkre, a rovatvezetők odaadó munkájára, az írástudókra, a nyilatkozatot 

adókra, a közös erőfeszítésekre. A szerkesztőség összetétele ugyan változott, de az elkötelezettség 

maradt. A negyedszázadot Klepeisz Zoltán nyomdász barátom és Marosszékyné Csósza Mária a 

Harangszó rovat élén végig csinálták velem! 

A „Zánkai Hírmondó” első évtizedéről (2003/2. szám), a lap szerkesztési elveiről, működési 

módjáról készítettem már összegző írást, amelyhez mindvégig tartottuk magunkat. Amit talán 

ebben az írásban kevéssé hangsúlyoztam, de mindvégig törekedtünk rá: jól kitapintható, felvállalt 

örök értékek mellett köteleztük el magunkat, valamint a közösségi érdekeket előtérbe helyezve, 

az alkotó, békés együttműködésre helyeztük a hangsúlyt. Ezt döntő mértékben – kisebb-nagyobb 

súrlódásokat túlélve – az önkormányzat és az olvasóközönségünk támogatása és elismerése mellett 

tehettünk meg. Köszönet érte! 

S most néhány tényt ismertetünk: A 25 év alatt 124 alkalommal (összevont lapszámokból 

adódóan 161 példányban), 2364 oldalon jelent meg a Zánkai Hírmondó. Az idő során lapunk is 

nagy átalakuláson esett át. 1996-ban még fotók nélkül, 10 lapszámmal próbálkoztunk 8-8 oldalon, 

de ezt ilyen gyakorisággal nem tudtuk vállalni. Ezután kísérletet tettünk az évi 5-6 lapszámra, 

néhány fekete-fehér fotóval. A 2005/5. számtól fejlécet cseréltünk, a tájházas-vitorlás fejlécet 

községi címeres fejléc váltotta, fényes műnyomóborítóval. 2007-től átálltunk az évi négy 

alkalommal történő, összevont számos megjelenésre, növekvő oldalszámokkal. Míg eddig 70-90, 

ezután többnyire 100-120 oldallal jelentünk meg évente. Jelentősen emelte a lap küllemét a színes 

borító (2012-től), majd a színes betét (2013), így a 8 oldalas színes fotóösszeállítással a hírmondó 

elnyerte mai arculatát. Összeségében a Zánkai Hírmondó mind tartalmát, mind formáját 

tekintve, de még a lap megjelenési gyakoriságát tekintve is állja az összehasonlítást a megye 

hasonló lélekszámú településeinek sajtóorgánumaival. Ez jó alapot biztosít a stabil 

működtetéshez és az új igényekhez való alkalmazkodáshoz, további fejlesztésékhez. 

Kissé megfáradva, de büszkén adom át a stafétabotot, az általam javasolt, megválasztandó új 

főszerkesztőnek, Filepné Kovács Juliannának, aki több szempontból is alkalmas lehet az új 

kihívások megoldására. Könyvtáros-informatikusi végzettsége és községi – valamint iskolai 

könyvtárosi munkahelye ideális hátteret biztosít ehhez a szép munkához. Dr. Oláh Kálmán doktor 

úr mellett én is felajánlom a segítségemet és erre bíztatom a jelen rovatvezetőket, továbbá Julcsi 

generációjának közéletileg érzékeny tagjait is! Tegyétek még jobbá, izgalmasabbá, 

naprakészebbé, olvasmányosabbá a Zánkai Hírmondót, mert az elmúlt 25 év is a jövő fényében 

nyer értelmet. Jó munkát kívánok! 

 

Zánka 2020. Adventjén 

T. Horváth Lajos 

a Zánkai Hírmondó leköszönő főszerkesztője 
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Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 

 

Zánka Község Önkormányzatának 

2020. október 14-én megtartott 

nyilvános üléseiről 
 

- Zánka község Önkormányzatának 

képviselőtestülete rendeletet alkotott a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról. 

- Önkormányzati rendeletet alkottak a 

közterületek használatáról. 

- Felülvizsgálták és módosították az 

Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek 

értékesítésének elveiről szóló 2/2020. (II.3.) 

önkormányzati rendeletet. 

- Beszerzési eljárás indításáról döntöttek 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Dózsa György utca parkolás és 

zöldfelület rendezése tárgyában a tervezői 

utasítás és tervezési program kidolgozására 

háromtagú bizottság létrehozásáról döntött.  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendelet és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

Zánka község polgármestere az alábbi 

döntéseket hozta: 

- A Zánka belterület 250 hrsz-ú (Árnyas u.), a 

Zánka belterület 270 hrsz-ú (Mókus u.), a Zánka 

belterület 287 hrsz-ú (Tölgyfa u.), valamint a 

Zánka belterület 308/9 hrsz-ú (Akácfa u.) utak 

felújítása, új útburkolattal való ellátása és 

portalanítása beszerzése tárgyában a VIA 

VOMITO Kft. bruttó 21.364.804 Ft összegű 

árajánlatát elfogadom. 

- A Zánka, Rákóczi út 2. szám alatt található 

tájház felújításának kivitelezése beszerzése 

tárgyában a Vektorbau Invest Kft. bruttó 

6.241.256 Ft összegű árajánlatát elfogadom.  

- A Zánka, Rákóczi út 2. szám alatt található tájház 

felújításának kivitelezése beszerzése tár-gyában 

(falukemence) a Kovács Gábor „e.v.” bruttó 

1.085.000 Ft összegű árajánlatát elfogadom. 

- Az Önkormányzat tulajdonában álló Zánka 

belterület 1054/45 hrsz. és 1054/46 hrsz-ú 

közterületeket Óvoda utca néven nevezem el. 

- A Zánka és Térsége Oktatási Intézményi 

Társulás részére a Kétnyelvű-Német Nemze-

tiségi Óvoda-Bölcsőde dolgozóinak 2020. évi 

jutalom és annak közterhei fedezetére 2.796.738 

Ft összeget biztosítok. 

- A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által 

elkészített Balatoni Bringakör Balatonszepezd-

Zánka közötti szakaszára vonatkozó nyomvonal 

alternatíváit vizsgáló tanulmány-terv alapján az 

alábbi nyomvonalat támogatom: Keleti irányból 

közelítve a Kenderhordó utcáig a NIF Zrt. tanul-

mányában szereplő déli nyomvonalat, majd a 

Kenderhordó utcától nyugati irány felé haladva 

az északi nyom-vonalat támogatom. A javasolt 

nyomvonal a Kenderhordó utcánál keresztezi a 

71-es főutat. 

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

pályázati forduló „A” típusú pályázatán 

felsőoktatási intézményben folytatott 

tanulmányaira tekintettel 4 főt 20.000 Ft, 2 főt 

15.000 Ft összegű havi támogatásban részesítek. 

- Rendeletet alkotott a környezetvédelem helyi 

szabályairól. 

– Elkészült és átadták a Zánka - Gyulakeszi 

összekötő út zánkai szakaszát: a beruházás 

bruttó költsége 196,2 millió Ft – TOP forrásból 

valósul meg. Kivitelezte Colas Út Zrt. A 

felújítással érintett szakasz hossza: 1.584 m 

- Európában egyedülálló energiatároló épült 

Zánkán: innovatív energiatároló-rendszert alakí-

tott ki az EON Hungária Csoport. A mobil 

tárolórendszer segítségével a megújuló 

energiaforrásokkal termelt áram rugalmasan 

tárolható és az adott igények szerint használható 

fel. Ráadásul ezzel a megoldással a napelemes 

rendszerek hálózatra csatlakoztatása gyorsabban 

és olcsóbban valósítható meg. (Olvashatjuk 

többek között a www. vg. hu portálon.)  

Hírmondó ZÁNKAI 



30. évfolyam 5. szám 5 

 
Ünnep a járvány idején 

 

 A csapból is a koronavírus járvány folyik és talán nem trafálok nagyon mellé, ha azt 

állítom, hogy mindannyian a hátunk közepére kívánjuk ezt az egészet. De ettől még sajnos 

járvány van. Nagyon sok a fertőzött, közülük sok a beteg, sokan vannak kórházban, 

lélegeztetőgépen és sajnos sokan halnak meg a fertőzés következtében. A pontos statisztikai 

adatokba, számokba nem mennék bele, tele ezekkel az internet és minden híradás. Sokan 

sokféleképpen értelmezik ezeket az adatokat. Nem beszélve arról, hogy a cikk 

megjelenésekor teljesen más lesz a helyzet, mint most, mikor írom. Egyetlen, számomra 

megdöbbentő vélemény mellett viszont nem szeretnék szó nélkül elmenni. Jelenleg minden 

második-harmadik napi haláleset COVID-fertőzött. (Magyarországon az évente elhunytak 

száma kb. 130.000 fő, vagyis a napi halálozás 130.000/365= kb. 356 fő. COVID 

következtében jelenleg 150-200 ember hal meg naponta.) Sok embertől hallani, hogy ezek 

az emberek idősek, vagy valamilyen komolyabb alapbetegségben szenvedő fertőzöttek 

voltak, akik „amúgy is meghaltak volna”, vagyis a tényleges halálok nem is a COVID, 

hanem az alapbetegségük, idős koruk. Mindig megdöbbenek, mikor személyes tragédiákat 

relativizálnak, haláleseteket statisztikai adatként kezelnek, figyelmen kívül hagyva a 

mögöttük lévő sorsokat, eseményeket. Természetesen mindannyian meghalunk egyszer. A 

fiatal, az öreg, a beteg és az egészséges is. A kérdés az, hogy mikor, hogyan és (esetleg, 

hogy) miben. A COVID-19 fertőzésben, COVID okozta tüdőgyulladásban, 

lélegeztetőgépen meghalt ember nem akkor és nem úgy halt volna meg, ha nem kapja el a 

koronavírus fertőzést. Következésképpen a halál oka a COVID-fertőzés, mely a beteg 

általános állapota, alapbetegsége, vagy egyéb tényezők miatt következett be. Az egyéb 

tényezők alatt azokat a haláleseteket értem, melyek – bár ritkán, de – komolyabb 

alapbetegség nélküli, egészséges, fiatal-középkorú COVID-betegeknél történnek. Ennek 

hátterében egy nagyon heves immunreakció áll, melyet „citokin-viharnak” nevezünk. Ez 

egy nagyon erős immunrekció, ami gyorsan akarja elpusztítani a vírusokat. Ez a tüdőben 

hirtelen nagyfokú gyulladást okoz, amit a szervezet, a keringés sok esetben nem képes 

kompenzálni. Heveny keringési elégtelenség alakul ki, melynek következtében károsodnak 

a szervek, illetve vérrögök, valamint bevérzések alakulnak ki különböző létfontosságú 

szervben, további károsodásokat okozva azokban. Úgynevezett sokszervi elégtelenség 

alakul ki és a beteg meghal (a beteg keringése összeomlik). Természetes, hogy ez a folyamat 

sokkal nagyobb valószínűséggel alakul ki egy szívelégtelen, idős ember esetén, mint egy 

fiatal, életerős emberben. De ha nincs fertőzés, akkor nincs ez az egész sem, mint írtam, 

nem akkor, és nem így hal meg a beteg, vagyis nem COVID-fertőzésben. 

 A koronavírus elleni védőoltásról én is csak annyit tudok, amennyit a híradásokból 

hallani. Nem tudom, hogy pontosan milyen oltóanyag lesz, hogy pontosan mikortól áll 

rendelkezésünkre, hogy mi háziorvosok fogjuk adni, vagy oltóközpontokban lesz lehetőség 

fölvenni és nem utolsó sorban, hogy meddig nyújt majd védelmet a koronavírus-fertőzés 

ellen. Legyünk türelemmel, hamarosan megtudjuk. 

Hírmondó ZÁNKAI 
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 Influenza oltóanyagom elfogyott, kb. 1 hónappal ezelőtt 160 db 3Fluart oltóanyagot 

kaptunk, melyet 1 hét alatt beadtunk. Ezt követően még 40 db védőoltást kaptunk, mindkét 

esetben kevesebbet, mint kértünk. Nekem jutott a hálátlan feladat, hogy orvosszakmai 

szempontok alapján döntsek, ki kap és ki nem kap védőoltást. Körülbelül ötvenen vannak 

még felírva, akik jelentkeztek nálunk, hogy szeretnék felvenni az influenza elleni védőoltást, 

úgyhogy legalább ennyi oltóanyagra lenne még szükségem. Sajnálom, hogy nekik nem 

tudtam adni, remélem kapunk még. A balatonfüredi ÁNTSZ sajnos nem tudott tájékoztatást 

adni, hogy kapnak-e még oltóanyagot, jelenleg nekik sincs. 

 Kérek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda idős(ebb), valamilyen alapbetegségben 

szenvedő szeretteire. A karácsony maradjon a szeretet ünnepe és ne az aggodalom, ne adj 

Isten a gyász időszaka. Vegyük fel a kapcsolatot szeretteinkkel, de lehetőleg továbbra is 

kerüljük velük a személyes kontaktust. Szörnyű ilyen tanácsot adni, de sajnos ez a helyzet. 

Találjuk meg a módját annak, hogy meglepjük szeretteinket, de ne mi vigyük el nekik a 

koronavírus fertőzést. Az elektronikus kapcsolattartás nyilván nem helyettesítheti a 

személyes jelenlétet, a gyerekek és unokák ölelését. De orvosként nem tudok mást 

tanácsolni, csak azt, hogy idén próbáljuk meg személyes kontaktus nélkül, szűk körben 

megünnepelni a karácsonyt és persze a szilvesztert. Aki mégis úgy dönt, hogy meglátogatja 

valamelyik szerettét, legyen tisztában ennek veszélyével és mérlegeljen! Különösen nehéz 

kérdés ez, ha valaki egyedül, magányosan él, hiszen a karácsonyi együttlét számukra nagyon 

fontos. Azt javaslom, hogy ezesetben próbáljunk kitalálni valami megoldást – pl. látogatás 

a távolságtartás szabályainak a betartásával, vagy online kapcsolattartás. Mindenképpen 

igyekezzünk felelős döntést hozni! 

Ezt segítendő szeretnék egy már-már közhelyes szólás-mondást gondolkodásra ajánlani: 

„Legyen minden nap karácsony!” – vagyis legyen az év minden napja a szeretet ünnepe, ne 

csak karácsonykor törjön felszínre a másik iránti szeretetünk. Azt kell mondjam, hogy ez a 

békeidőben közhelyesnek mondható kívánság soha annyira aktuális nem volt még, mint 

most!  

Korábbi cikkemben írtam, hogy mennyi dimenziója van ennek a járványnak – egészségügyi, 

gazdasági, oktatási vonatkozások, hogy csak a legfontosabbakat említsem, és persze az 

ezekkel összefüggésben kialakuló egyéni, családi történetek, illetve személyes lelki és 

mentális hatások. Ez az utolsó, a lelki és mentális hatás egyre elgondolkodtatóbb 

(aggasztóbb) számomra. Ehhez kívánok mindenkinek bölcsességet, erőt és egészséget. 

 Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!  

2020.12.04.        

 

Dr. Oláh Kálmán, háziorvos 
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Küzdelmes évet zárnak a zánkai szőlészek, borászok …. 

A tavaszi időszakban a napos, szokatlanul száraz április után az aszályos idő májusban is folytatódott, 

júniusban a csapadék viszont a sokévi átlag majdnem másfélszerese volt. A különböző dűlők között az 

eloszlás tekintetében akár lényeges különbségek lehettek. A karanténnal való összefüggések miatt nehéz 

volt a szőlőmunkások alkalmazása a metszés, és a zöldmunka végzés időszakában. 

Szerencsés helyzetben voltak azok a jelentős új ültetvény aránnyal rendelkező termelők, akik a 

korszerű telepítéseiknél már tudták alkalmazni az előmetsző és a csonkázó gépeiket. 

Július és augusztus hónapokban az átlagosnál valamivel magasabb csapadék mennyiség ellenére sem 

történt robbanásszerű növényvédelmi probléma. A permetezőgépeknél mindenki fokozottan figyelt azok 

karbantartására, az elfolyás mennyiségének csökkentésére készülve, a hatósági vizsgáztatásukra. 

A szőlőbogyók zsendülése után, már a szüreti időszakot is megelőzve, jelentős volt a vadkár a 

területünkön. A vadásztársaságokkal nem sikerült megfelelő megállapodásra jutnunk, a kihelyezett riasztó 

szerekkel, villanypásztor berendezésekkel, vadkerítésekkel még sokat kell foglalkoznunk, hogy megfelelő 

eredményre jussunk. Szerencsére a seregélyek ebben az évben egy kicsit megkíméltek bennünket. 

Az időjárás alakulása miatt, az idén két-három héttel később volt a szüret mint tavaly, de a sokévi 

átlagnak megfelelő időben. Talán ennek is köszönhetően az idei szőlőből készült borok illatosabbak, 

tetszetősebbek a korábbi évekhez hasonlítva. 

Jelentősen megnőtt a szüretelőgépeket üzemeltetők és a szolgáltatásaikat igénybe vevők száma a 

környékünkön, és így kiválthatók az amúgy is nehezen szervezhető kézi szüretek – elsősorban a 

munkaerő hiánya miatt. 

A kisebb és közepes gazdaságok számára jelentős kihívást jelentett a gépi szüret miatt egyidőben 

feldolgozandó termés fogadása. Sok jó példát lehetett látni az összefogásra a szőlő szállítása területén. 

A jó minőségű szőlő préselése után egyre többen tudják az erjedő mustjaikat hűteni, és így a hosszabb 

idő alatt, lassabb ütemű széndioxid képződéssel, magasabb értékű borokat előállítani. A jó gazda, ha lehet, 

naponta egyszeri kóstolással végig ellenőrzi a fejlődő borait, ez alapján megállapíthatjuk, ha nagyobb hibát 

el nem követünk a későbbi kezelések során, akkor a 2020-as évet jó évjáratnak értékelhetjük. 

Sok ember kérdezi a gazdát, melyik a legjobb bora, erre az általános válasz az, hogy mindegyik, 

ugyanúgy ahogyan az ember a saját gyerekeit is egyformán szereti. Aki esetleg a borversenyeken az általa 

elvártnál gyengébben szerepel, annak pedig azt tanácsolhatjuk, hogy a szomszédját többször kínálja meg, 

és egy-egy pohár bor elfogyasztása után ne kérdezzük tőle, milyen a borom, csak az arcát figyeljük, ha 

fintorog, ne nevezzük be a versenyre! 

A saját boraikat értékesítő gazdák nehéz helyzetbe kerültek, mivel a folyóborok árusító italboltok, 

kocsmák, éttermek a rendelkezések miatt sokat voltak zárva. A magas értékű palackosborok piaca is 

nehézségekbe ütközik a éttermek, szállodák zárva tartása miatt. 

Egyes megítélések szerint a Balaton-felvidék volt az egyik hely, amelynek mondhatni, kedvezett a 

vírushelyzet. A tavaszi karantén hetei után a nyár a borturizmust is fellendítette, és a helyi borértékesítés 

szempontjából is pozitív irányba változott a helyzet. 

Javaslatom szerint az egészségünk megóvása, a jó kedély állapotunk fenntartása érdekében 

fogyasszunk minél több évjáratos és új zánkai bort, ezzel is segítve a helyi gazdák áldozatos munkáját, 

remélhetőleg az ünnepek alatt mindenkinek az asztalára kerül ebből! 

Varga Zoltán  

okl. kertészmérnök, borfogyasztó 
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Intézményeink 

                  életéből 

 
Rovatvezető: T. Horváth Lajos 

 

Óvoda 
 

A szép őszi időjárást és a megújult oviudvart 

kihasználva, sok időt töltöttünk kint az udvaron a 

gyerekekkel a benti őszi tevékenységek mellett. 

Hétről hétre feldolgoztuk az ősz kincsei által kínált 

lehetőségeket, verseket dalokat tanultunk, sok szép 

alkotást készítettek a gyerekek.  

A Népmese napja alkalmából Filep Julcsi néni 

meghívására október elején ellátogattunk a 

könyvtárba. Megcsodáltuk a felújított épületet és a 

sok szép könyvet. Kis ovisaink örömmel és 

figyelmesen hallgatták a Julcsi néni által előadott 

szép magyar népmesét. A gyerekek kíváncsian 

forgatták a megújult mesekönyveket, igazán szép 

élményekkel tértünk vissza az óvodába. Köszönjük 

a meghívást! 

Sajnos idén ősszel a fotózást nem sikerült az 

óvodában a járvány miatt kialakult helyzetben 

megszervezni. Remélhetőleg tavasszal Anyák 

napja előtt sikerül bepótolni.  

A Márton napi felvonulás a faluban ugyan 

elmaradt idén, de a nevezetes naphoz kapcsolódóan 

készülődtünk különböző tevékenyégekkel. Márton 

legendájához fűződő történet, a dalok és a lámpás 

készítés nagy sikert aratott a gyerekek körében. Az 

elkészült lámpásokkal pedig boldogan vonultak 

végig a gyerekek az óvoda udvarán.  

Sajnos a koronavírus járvány bennünket is utolért. 

December első hetében ennek következtében az 

egyik óvodai csoportot egy hétre be kellett 

zárnunk.  

Szerencsére december 07-én újra minden 

kisgyermeket tárt kapukkal vártunk az oviban, 

bölcsiben egyaránt. Ezen a napon ellátogatott 

hozzánk a várva-várt Mikulás. A gyerekek bátran 

és örömmel köszöntötték sok-sok dallal a 

megfáradt Télapót és boldogan vették át tőle az 

ajándékokat. 

A könyvtár Mikulás előtt rajzpályázatot hírdetett. 

A nevezetes alkalomból nagyon szép rajzot 

készített nyolc kis óvodásunk. Köszönjük a 

lehetőséget, valamint a szép és hasznos 

ajándékokat Julcsi néninek.  

A Faluház által szervezett zánkai adventi naptár 

készítésbe az óvoda is bekapcsolódott. Örömmel 

fogadtuk a kezdeményezést. A sorsolás során 

nekünk jutott négyes szám, ami tornatermünk 

ablakán világít  terveink szerint karácsonyig.  

Időközben elkezdődtek a karácsonyi előké-

születek az óvodában. A csoportszobák díszítése a 

karácsonyi dalok, mesék és versek idén is nagyon 

hangulatossá tették ezt az időszakot. Mivel 

szülőket nem engedhetünk be az intézménybe ezért 

a karácsonyi játszóházat idén kicsit átszerveztük. 

Mézeskalácsot sütöttünk a gyerekekkel, majd a 

csoportszobákban különböző helyszíneken ezt 

kidíszítettük, narancsot tűztünk szegfűszeggel, 

illetve csuhéangyalkákat készítettünk. Igazi 

karácsonyváró hangulatot sikerült teremteni.  

A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat által 

„Régi mesterségek” néven novemberben 

meghirdetett pályázat keretében az óvodások is 

lehetőséget kaptak kreatív alkotások készítésére. 

A szülők segítségével kukoricacsutkából és 

fakanálból gyönyörű kékfestő anyagba öltöztetett 

babák, sőt teljes családok és egy bámulatos 

betlehem is készült. Több, mint 30 pályamunka 

érkezett. Nehéz lett volna igazságosan eldönteni, 

kinek az alkotása lett a legszebb, ezért arra jutot-

tunk, hogy minden kisgyermek arany oklevelet és 

tárgyjutalmat kap. Köszönjük szépen a nagyszámú, 

aktív részvételt! Remélhetőleg a gyerekeknek sike-

rül meglepetést és örömet szerezni az ajándé-

kokkal.  

A hagyományossá vált karácsonyi vásárt is sikerült 

megszervezni lelkes szülők segítségével. Az óvoda 

előtti kisasztalon elhelyezett kincsekből lehetett 

vásárolni, támogatva ebből a szülői 

munkaközösség és az óvoda működését.  

Dr. Oláh Kálmán háziorvos idén is meghívott 

minket vendégségbe a rendelőbe. Mézeskalácsot 

sütöttünk az orvosi rendelő karácsonyfájára, amit 

szeretnénk december 16-án a gyerekekkel 

feldíszíteni. Ezúton is köszönjük és szívesen 

fogadjuk a meghívást.  

Terveink szerint december 17-én a karácsonyi 

ünnepségen nagycsoportosaink egy pásztor-

játékot játszanak  el  az óvodában, amivel remélhe- 
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tőleg sikerül emelnünk az ünnepi hangulatot. A 

műsor után ugyanis itt várja az ovisokat és a 

bölcsiseket a pompás karácsonyfa, valamint az 

elmaradhatatlan hasznos és csodaszép ajándékok.  

Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a téli 

szünet 2020. december 21-től január 03-ig tart. 

Ezen időszakban a konyha, az óvoda és a bölcsőde 

zárva tart. A gyerekeket 2021. január 04-én várjuk 

vissza sok-sok szeretettel! 

Az óvoda minden dolgozója nevében szeretettel 

kívánok minden olvasónak békés KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET és sikerekben, egészségben gazdag 

BOLDOG ÚJ ÉVET! 
 

Simonné Mohos Éva 

óvodavezető 
 

*** 
 

Iskola 
 

Hibrid oktatás 
 

Hiú reményt tápláltunk, amikor azt gondoltuk, 

hogy megúszhatja intézményünk a CORONA vírus 

fertőzést. Balatonfüreden, Révfülöpön, Balaton-

csicsón, Nagyvázsonyban és Tihanyban is a 

fertőzöttség okán átmenetileg részleges vagy a 

teljes digitális oktatást rendeltek el az iskolákban, 

még októberben és novemberben, mi egészen 

december elejéig tartottuk magunkat. Karanténba 

került ugyan néhány tanulónk családtagjainak 

fertőzöttsége miatt, de igazoltan pozitív teszt-

eredményünk nem volt, minden dolgozónk negatív 

eredményt produkált még a november 27-én 

központilag biztosított gyorsteszten is. Az ezt 

követő héten ellenben két pedagógusunk és 1 

tanulónk is igazoltan COVID vírus fertőzötté vált, 

amelynek eredményeképpen dr. Maruzsa Zoltán 

államtitkár úr december 3-tól december 12-ig 

digitális oktatást rendelt el a Bozzay felső 

tagozatában. Ezeken a napokon az alsósok normál 

oktatásban vettek részt, a felsősök azonban – 

tanáraikkal és szüleikkel együtt – elszenvedték a 

távoktatás minden hátrányát. Szülői aggodalmakra 

válaszolva, ezúttal is megismétlem: a pedagógusok 

igyekeznek normál oktatás során is átvenni a 

digitális oktatás során érintett tananyagokat. 

Azonban felhívom a szülők figyelmét arra, hogy a 

távoktatás során is érvényben vannak a 

gyermekeikre vonatkozó tanulmányi kötelezett-

ségek, amelyeket közös érdekünk a tanulókon 

számonkérni! A digitális oktatás az iskolai 

dolgozókra is plusz terheket ró, annál is inkább, 

mert december második hetében már 6 dolgozónk 

volt táppénzen (ebből 2 fő igazoltan COVID 

pozitív) és az ő helyettesítésük is fokozott 

igénybevételt jelent. Várjuk az értintettek gyógyu-

lását, a normális menetrendet, és a téli szünetet! 

Jó egészséget és Áldott Karácsonyi Ünnepeket 

kívánunk minden tanulónknak, dolgozónknak és 

kedves családjuknak! 

Horváth Lajos  

intézményvezető 
 

*** 
 

Alsó tagozat hírei 
 

Kezdhetném kesergéssel, panaszkodással is a 

beszámolómat, hisz ez az év igen csak más, mint a 

többi… Nem teszem, mert inkább vegyük számba, 

hogy a sok-sok egészségügyi szabály szigorú 

betartása mellett mi minden történt velünk az 

elmúlt néhány hónapban. Igyekeztünk mindennapi 

életünket úgy alakítani, hogy a gyerekek a 

legkevésbé érezzék „másnak” ezt az évet. Nagyon 

sok osztályprogramunk volt.  

Osztálykeretben (és a felsősök rádiós műsorá-

nak segítségével) emlékeztünk meg a hős aradi 

tábornokokról, és az október 23-i eseményekről. 

Októberben volt a papírgyűjtés. Az osztályok 

szorgalmasan gyűjtötték, és a szülők segítségével 

(akiknek ezt itt is szeretnénk megköszönni) 

behordták a rengeteg papírt.  

Szorgalmasan teltek a mindennapok. Nagyon 

sokat ismételtünk, tanultunk. 

A jól megérdemelt őszi szünetben mindenki 

alaposan kipihente magát. 

Természetesen megünnepeltük Márton 

napját. Készítettünk sok-sok libát, gyertyát, 

mécsest. A szent püspökre emlékezve daloltak, és 

szövegeket, verseket tanultak a gyerekek. 

Iskolánk is jelentkezett a faluház munkatársai 

által meghirdetett „Világító Adventi Kalen-

dárium”-ra. Filepné Julcsi, Szabó Ida és a tanító 

nénik izgalommal készítették el (most már 

elárulhatom), a 8-as számot és a többi ablakdíszt. A 

gyerekek nagy örömére – a szülők által gyönyörűen 

feldíszített osztályokban is – ,kinyíltak az adventi 

kalendáriumok ablakai.  
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A Mikulás is megérkezett. Természetesen osz-

tálykeretben, de azért nagyon kitett magáért… Tele 
voltak a cipőcskék, sőt a második osztályosokat 
online formában is meglátogatta és a gyerekek 
legnagyobb ámulatára mindent tudott róluk! 

Már csak pár nap van a téli szünetig, hama-
rosan itt van a karácsony is. A tanító nénik nevében 
kívánok áldott, békés karácsonyt, és ami most talán 
a legfontosabb, jó egészséget! 

Balázsné Pintér Rita 

munkaközösség vezető 
 

*** 
 

Felső tagozat hírei 
 

November 13-án – kulturális örökségünk és nem-
zeti identitásunk alapját jelentő édes anyanyel-
vünkről – a Magyar nyelv napja alkalmából 
megható zenék, versek szóltak rádiónkon tanuló-
inknak, nyelvünk szépségéről, gazdagságáról, a 8. 
osztályosok közreműködésével. Rádiós, ünnepi 
emlékműsorokat Csékei Marianna és Stumpfné 
Vass Violetta szerkesztette, Bede Tamás technikai 
segítségével. 

A Bede Tamás tanár úr által szerkesztett iskola-
rádió hétről hétre vidámítja, még inkább családias-
sá varázsolja az iskolában töltött időt. A gyerekek 
lelkesen vesznek részt a tanár úr szerkesztő 
munkájában. A kommunikációnak ezen fajtája 
nagyobb jelentőséget kapott a járványügyi meg-
szigorítások óta. Új lehetőséget adott a közös 
ünneplésre, zenehallgatásra, információk átadá-
sára, a személyes kapcsolattartásra. 

Az Arany János magyarverseny második forduló-
jába jutott tanulóink: 5.o. Sirsom Celesztina, Nagy 
Anna Boglárka, 6.o. Szabó Csoma, Molnár 
Boglárka, Mörk Andrea, Filep Lili, 7.o Barátossy 
Szabolcs, Csonka Ajsa, Illés Janka, Nagy 
Levente, Simon Júlia, 8.o. Sibak Dorottya Lilla. 

A Zrínyi matematikaversenyen Resze Máté, 
Kulics Márkó (5.o.), Szabó Csoma (6.o.), Simon 
Júlia (7.o.) vesz részt. 

A Zánka Tv Mesés adventjén Simon Júlia, Varga 
Babett, Stumpf Attila, Török Gyula, Török Gergő, 
Vass Natália,- volt tanulóink közül Gondos Réka, 
Stumpf Enikő, Pál Kata- vesz részt. Köszönjük 
tanítványainknak és a Zánka Tv-nek, hogy 
segítenek nekünk a szép ünnepvárásban. 

Kedves gyerekek! Szeretettel várjuk jelentkezé-

seteket aranyvasárnapig-december 20-ig-az alábbi 

telefonszámon: 0670/3983600. A Zánka Tv meg-

örökíti kedvenc meséitek vagy verseitek felol-

vasását, elmondását a Református Templom előtt. 

Rainer Maria Rilke: Advent című versével kívá-

nunk Mindnyájunknak szerető családi körben 

eltöltött, áldott és békés ünnepet!  

„Havat terel a szél az erdőn, 

mint pehely-nyájat pásztora.  

S néhány fenyő már érzi sejtőn,  

miként lesz áldott-fényű fa,  

és hallgatózik. Szűz utakra  

feszül sok ága, tűhegye, -  

szelet fog, - készül, nő magasba,  

az egyetlen szent éj fele.” 

 
Csékei Marianna - Stumpfné Vass Violetta 

 

*** 
 

Fejlesztések az iskolában 
 

Az ősz során több szükségszerű fejlesztést is 
megvalósítottunk, a tankerület jó hozzáállásának 
köszönhetően. Október elején majd 2 millió Ft 
értékben kerítés építésére került sor az udvarunk 
Búzavirág utcai és óvoda felőli oldalon. Az 
osztályfőnökök és a szülők mintaszerű összefogá-
sával még a tanévnyitó előtt nagyon szépen kifes-

tettük az osztálytermeket, azonban a közösségi 
tereket, folyosókat, étkezőt, mellékhelyiségeket 
stb. csak az őszi szünetben hoztuk rendbe, több, 
mint 800.000 Ft bekerülési költséggel. Október 
közepén NÉBIH ellenőrzést kaptunk a tálaló-

konyhánkra vonatkozóan, amelynek eredménye-
ként önkormányzati és tankerületi közös finanszí-
rozással (több, mint 600.000 Ft-ért) ételmelegítő 

pulttal, - zsámollyal, edényekkel, polcokkal gyara-

podtunk. Sor került egy tornatermi öltözőajtó 

cseréje, az új udvari hintánk alá homok került, a 
járványügyi protokoll előírásainak megfelelően a 
testhőmérséklet mérésekhez 1 fix és 2 mobil 

hőmérőt kaptunk központilag és folyamatban van 
2 db kerámia tábla beszerzése is. Nem utolsó 
sorban küszöbön áll – a tankerület által a Magyar 

Faluprogram pályázatán elnyert 14.446.180 Ft-
ból – a tornaterem játékterének sportparkettával 

borítása. Ez nemcsak állagvédelmi szempontból 
kiemel-ten fontos fejlesztés, hanem tanulóink 
egészség-védelmi szempontjából is nagy 
jelentőségű várva-várt felújítás lesz! 
 

H. L.  
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Német nemzetiségi oktatás 

 

Versenyek 

Ebben a tanévben egy kicsit nehéz volt bekap-

csolódni az országos szinten meghirdetett verse-

nyekbe, már csak azért is, mert a jelen helyzetre 

való hivatkozással sok szervező intézet vissza-

mondta a felhívást. Mégis tudtunk találni olyan 

versenyeket, amelyek felkeltették tanulóink érdek-

lődését. A Löwenzahn 2 fordulós egyéni országos 

online versenyre 14 tanuló jelentkezett. A tanulók 

elektronikus úton tölthették ki az érdekes, az élet-

kori sajátosságokat figyelembe vevő feladatokat. 

Legendäre Sissi: Egyfordulós német nyelvi 

projektversenyre is beneveztek tanulóink. A rejtvé-

nyes, fejtörős feladatok, kutatómunkák és kreatív 

projektfeladatok alapján ismerheti meg az iskolánk 

12 benevezett csapata a Habsburg császárné és 

magyar királyné életét. 

Márton nap 

Ebben az évben sem feledkeztünk meg a Márton 

napi hagyományápolásról, csak az idei tanévben 

egy kicsit rendhagyó módon került rá sor. Egy 

héten keresztül készültek tanulóink az emlékezetes 

nap megünneplésére. November 11-én kikerültek 

az alkotások a faliújságokra, az ablakokra és a 

folyosók falára. Voltak, akik lámpásokat illetve 

gyertyát készítettek. Mások a témával kapcsolatos 

szavakból libákat raktak ki vagy mandalát 

színeztek. A dekoráció színfoltja a Márton napi tűz, 

amelyet az iskola összes tanulójának kézlenyo-

matából „raktunk”. Nagy tüzet gyújtottunk, jelez-

ve Mártonnak a tűz fényével, hogy gondolunk rá. 

A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

való együttműködés 

A német nemzetiségi önkormányzattal való kap-

csolatunk kiváló. Közösen nyújtunk be pályá-

zatokat, együtt táboroztatunk, ebben az évben is 

erre készülünk. Egy közös beszélgetéstől vezérel-

ve, megszületett az első pályázati kiírás is: kor-

osztályonként, több csoportban az óvódás korosz-

tálytól kezdve a 8. osztályig bezárólag felhívást 

intéztünk tanulóink részére a „Berufe damals” 

témakörben, amely a tábor témájához kapcso-

lódott. Minden korosztály, összesen 60 tanuló más-

más feladaton keresztül mutathatta be az általa 

választott foglalkozást: volt, aki cégért készített, 

volt, aki egy rajzon keresztül mutatta be az általa 

választott foglalkozás nehézségeit, és voltak olyan 

tanulók is, akik szabtak-varrtak, és bemutatták 

varró- és hímző művészetüket. 

Anyagi támogatásban is részesültünk!! (kb.-

300.000.-) A megítélt összegből előfizettünk az 

alsó tagozatos tanulóink számára korosztályonként 

egy német nyelvű folyóiratra, amelyet fel tudunk 

használni a mindennapi tanítás során. Vettünk egy 

parafatáblát, ahol majd a német nyelvoktatással 

kapcsolatos hírek jelennek meg. A német nyelv-

oktatáshoz kapcsolódó programok lebonyolításá-

hoz is vásárolhattunk különféle írószereket, 

taneszközöket, módszertani anyagokat. A felaján-

lott pénzösszegből bővíthettük könyvtárunk állo-

mányát is szótárokkal. A már említett versenyek 

nevezési díját is a nemzetiségi önkormányzat állta. 

Nagyon sok segítséget kaptunk, igyekszünk is 

kihasználni!! Köszönjük!! 

És ami erről eszünkbe jut: 

„Nincs annál nagyobb ösztönzés, mint az a tudat, 

hogy mások hisznek bennünk” 
 

Siposné Bányai Ildikó – Harapu – Kiss Tünde 
 

*** 
 

Ökoiskola hírei 
 

Iskolánk tanulói a Fenntarthatósági Témahét 

keretében 3 facsemetét ültettek az iskola udvarára. 

Két kecskefűz csemete egyéni felajánlásra, míg a 

kis vadalmafa pályázati nyereményként érkezett. 

Ezúton is köszönjük a hetedikes fiúk közre-

működését a gödrök kiásásában.  
 

A fenntarthatóság jegyében hirdette meg iskolánk 

diákönkormányzata októberben a két napos 

papírgyűjtést is, melyben minden osztály majd 

összes tanulója és a szülők is aktívan részt vettek.  
 

A fagyok beálltával elkezdődött a madarak etetése 

is iskolánk udvarán. 1-1 zsák napraforgómagot 

köszönhetünk dr Vissi Gabriellának és Vókó 

László révén a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak.  
 

*** 
 

Továbbtanulás 

A nyolcadik osztály 8 tanulója jelentkezett a szülők 

által finanszírozott próbafelvételi lapok megírására 

matematika és magyar tantárgyakból. A feladatla-

pot "éles"helyzetben, november 12-én írták meg 

tanulóink, ezzel is felkészülve a januári igazi 

megmérettetésre, a központi írásbeli felvételi 

megírására. December 4-ig postázni kellett, hogy  
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nyolcadikosaink melyik iskolában szándékozzák 

megírni a felvételit. 1-1 fő a veszprémi Ipari Tech-

nikumban és Táncsics Mihály Technikumban, 

négyen pedig a füredi Lóczy Lajos Gimnáziumban 

fogják január 23-án megírni a központi írásbeli 

felvételit. Drukkolunk Nekik. 

Molnár Katalin 

*** 
 

Papírgyűjtés 
 

A Diákönkormányzat már ez év tavaszán szerette 

volna lebonyolítani a már minden tanévben meg-

szokott, nagy közösségi élményt nyújtó papír-

gyűjtést. 

Sajnos a vírushelyzet miatt kikelet időszaká-

ban ezt megvalósítani nem tudtuk, de nem adtuk 

fel, ugyanis október végén minden feltétel adott 

volt a hulladékpapír begyűjtésére. A diákok, szü-

lők, pedagógusok óriási mennyiségben hozták az 

otthon már jó ideje gyűjtött újságokat, prospek-

tusokat, könyveket, hogy osztályuk némi bevétel-

hez jusson. 

Összesen közel hét tonna hulladékot sikerült 

gyűjteni, ami felülmúlta várakozásainkat, az 

osztályonkénti eredmények következők. 

1. osztály: 666 Kg, 2. osztály: 522,3 Kg, 

3. osztály: 233,5 Kg, 4. osztály: 444,9 Kg, 

5. osztály: 1584,5 Kg, 6. osztály: 533,3 Kg, 

7. osztály: 1554,5 Kg, 8. osztály: 1246,3 Kg 

Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek a 

kitartó, lelkes helytállást! 

Bede Tamás  

diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

 

*** 
 
 

FALUHÁZ -  

     EGYESÜLETI ÉLET 

 
Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia 

 

Hírek a Faluházból 
 

December van, adventi időszaka. Az elmúlt 

években ilyenkor már lázasan készülődtünk az 

ünnepi rendezvényekre, a gyertyagyújtásokra, a 

Falukarácsonyra és az év utolsó nagy rendez-

vényére, a szilveszterre. Sajnos jelenleg a Faluház 

kapui zárva vannak, de nem adtuk fel a harcot, 

hiszen a Facebook segítségével folyamatosan 

újabb és újabb programokkal jelentkezünk.  

Október 17-én szombaton délután még a 

Faluházban tarthattuk meg Pádár Andreával az 

őszi kreatív délutánt, melynek keretében gyönyörű 

lakásdekorációt készíthettek a jelentkezők.  

Szerettük volna decemberben folytatni ezt a kreatív 

foglalkozást, de sajnos ezzel még várunk kell. 

Új havi műsor sorozatot indítottunk, Ismeretlen 

Ismerős címmel, melynek keretében minden 

hónapban bemutatunk valakit, a nem, vagy kevésbé 

ismert oldaláról is.  

Első vendégünk Takács Ferenc, a mindenki Feri 

bácsija volt, aki kertészmérnök-tanár, gomba- és 

gyógynövényszakértő oktató, a zánkai Gyógynö-

vény-völgy Ökoturisztikai Oktató- és Látogató-

központ megálmodója, de ezekről most NEM 

kérdeztük! Hol? Hogyan? Mikor? Miért? Kérdések 

és válaszok egy másik szemszögből.  

November 19-én az Ismeretlen Ismerős soroza-

tunk 2. részét tekinthették meg az érdeklődők, de 

már nem a Faluházban, hanem a Faluház Facebook 

oldalán élő adásban. Vendégünk Tóth Béla volt, a 

Fék Üzletház és Étterem megálmodója, és tulaj-

donosa, de ezekről most nem kérdeztük, …na jó, 

talán egy kicsit… Hol? Hogyan? Mikor? Miért? 

Kérdések és válaszok egy másik szemszögből. 

Az élő adás óriási sikert aratott, hatalmas nézett-

séggel. Ebből erőt merítve haladtunk tovább az 

úton. Úgy gondoltuk, ha már a Faluházba nem 

jöhetnek el a nézők, akkor nekünk kell eljutnunk 

az otthonokba.  

Így a rendezvények online térbe kerültek! 

Közben elindítottuk a Zánkai Élő Adventi 

Naptárt! 

Minden évben egyre több ház bújik ünnepi ruhába 

Advent idején, ezért idén úgy gondoltuk, hogy egy 

kicsit kiegészítjük Zánka Adventi fényeit! Faluhá-

zunk most egy közös játékra hívott mindenkit! Ki 

ne ismerné az adventi naptárt? Gyerekeknek és 

felnőtteknek egyaránt nagy öröm december elsejé-

től nap, mint nap kibontani egy-egy ajándékot, 

mely szimbolikusan is jelzi az ünnepi várakozást. 

Az Adventi Naptár lényege, hogy akik részt 

vesznek a játékban, a megszokott dekorációjuk 

mellett jól láthatóan elhelyezik az adott nap számát 

is, amit előzetesen kisorsoltunk. Így a 24 nap alatt  
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egyre több ablak fog világítani, 24-ére pedig 

kinyílik az összes ablak. Miután ünnepi fénybe 

borul egy-egy ház, ablak, vagy kirakat, indulhat a 

számkeresés! Bárki útra kelhet, hogy felfedezze az 

aktuális ablakokat. A játék élményét az is fokozza, 

hogy a résztvevők nem tudják pontosan, hogy 

melyik házszám alatt találják majd a feldíszített 

ablakokat, hanem egy kalandos séta alkalmával 

kell felfedezniük az ünnepi dekorációkat, a 

reggelente megosztott térkép alapján. Nagy 

örömünkre 27 jelentkező volt, így napról napra 

egyre szebb lesz Zánka, ahogy nyílnak az ablakok. 

Sajnos 2020 decemberében a csendes ünneplésé 

lesz a főszerep. 

Ünnepi díszbe öltöztettük a Faluház udvarát, 

megnyíltak az adventi kapuk, amelyeken keresztül 

eljuthatunk a kivilágított karácsonyfákhoz, az 

adventi koszorúhoz és a Betlehemhez. 

Advent négy vasárnapján újabb és újabb gyertya 

lángja fog kigyúlni, melyeket ebben az évben a 

Kisgyermekes Családok fognak meggyújtani, 

november 29-én, december 6-án, 13-án és 20-án.  

Advent első vasárnapján a Filep Család gyújtotta 

meg a szeretet első lángját, a hitet, hiszen minden 

gyertya szimbolizál egy fogalmat: 

az első a hitet, a második a reményt, a harmadik az 

örömöt, a negyedik pedig a szeretetet, így advent 

első vasárnapján megnyitottuk a lelkünket mások 

felé, és kitártuk a szívünket. 

December 3-án este 18 órakor Németh Szabolcs 

evangélikus lelkész Adventi előadását hallgathat-

tuk a Faluház Facebook oldalán élő közvetítésben. 

Idén a Mikulás már a december 6-ai hétvégén várta 

a gyermekeket a Faluház ajtajában, és akik jók 

voltak, egy-egy szaloncukrot találtak a Mikulás 

zsákjában. 

December 6-án este egy újabb gyertyát gyújtottunk 

meg a Boros-Szuper Családdal. Ez a gyertya 

jelenti a reményt, és eljött az ideje, hogy abból az 

erőből, ami a sajátunk, másoknak is adjunk. 

Gondoljuk végig, hogy mi az, amit másokért 

tehetnénk, egy kedves szóra, egy apró mosolyra. 

Miben reménykedünk? Érdemes végiggondolni 

álmainkat, vágyainkat és céljainkat. 

December 13-án már a 3. gyertyát fogjuk meg-

gyújtani az adventi koszorún, az öröm gyertyáját. 

A gyertyagyújtásban a Kók-Zatkalik Család lesz a 

segítségünkre három apró gyermekkel.  

December 16-án este 18 órakor az Ismeretlen 

Ismerős sorozatunk 3. részét tekinthetik meg az 

érdeklődők, a Faluház Facebook oldalán élő 

adásban. Vendégünk lesz Varga Zoltán, aki szám-

talan címet mondhatott már magáénak, Szőlész-

Borász, Hegybíró, a Balatonfüred-Csopak 

Borvidék elnöke, a Lídia Borház létrehozója, 

Zánka Alpolgármestere, de ezekről most nem 

kérdezzük! Hol? Hogyan? Mikor? Miért? 

Kérdések és válaszok egy másik szemszögből. 

December 20-án a negyedik gyertyát is 

meggyújtjuk az adventi koszorún, mégpedig a 

Pádár Család segítségével. Ez a gyertya jelképezi 

a szeretetet, és már csak pár nap marad, hogy 

felkészüljünk a Karácsonyra. 

Az Élő Adventi Naptárból ekkorra már 20 ablak 

ragyog, Zánka is felvette ünneplő ruháját, így 

méltón várja a Karácsonyt. 

Készüljünk hát az ünnepekre csendes meghitt-

séggel, őszinte szeretettel! 

Zánka Község Képviselő-testülete a Faluházzal 

karöltve, a Zánkán állandóan itt élő idős 

embereknek egy kis karácsonyi immunerősítő 

csomagot ajándékoz, melyet még Karácsony előtt 

mindenkihez eljuttatunk. A csomag többek között 

tartalmazza a Gyógynövény-völgy immunerősítő 

és megfázás elleni teáit, valamint Bíró Gábor 

vegyes virágmézét. 

Idén sajnos nem fogunk koccintani a Faluházban 

szilveszterkor, ezért most ezúton  

Kívánunk Mindenkinek Békés, Meghitt 

Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben Gazdag 

Boldog Új Évet! 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás 

Bácsiné Bogáncs Nikoletta 
 

*** 
 

Községi könyvtár 

Szeptember 29-től ismét a megszokott nyitvata-

rtással várta az olvasókat a felújított könyvtár. A 

hosszú zárvatartás alatt is sok, új könyvvel 

gyarapodott állományunk, így volt miből 

válogatniuk az olvasni vágyóknak. 

Az őszi Országos Könyvtár Napok keretén belül 

október 8-án őszi kézműves foglalkozást tartottunk 

a megfelelő járványügyi szabályozás mellett. 

Másnap az óvodások tettek látogatást  a könyvtár- 
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ban. A Népmese Napjához kapcsolódó mesedél-

előttön mindkét ovis csoport részt vett. Meghall-

gatták A só c. népmesét, majd örömmel vették 

birtokba a könyvtárat. Óvatosan nézegették, 

lapozgatták a könyveket, és kipróbálták a játéko-

kat. Nagyon jól érezték magukat, mosolyogva 

sétáltak vissza az oviba.  

Külön öröm számomra, hogy néhány ovis a 

látogatás után a szüleivel jött vissza a könyvtárba, 

hogy könyveket kölcsönözzenek. 

Október 13-án Wass Albert: „Az életem mindig is 

egy nyitott könyv volt” című irodalmi előadáson 

vettek részt az iskola 7. és 8. osztályos diákjai a 

könyvtárban. A Szabad Ötletek Színházának mű-

vészei színvonalas, zenékkel tarkított előadásában 

az író életét és munkásságát mutatták be. Nagyon 

tetszett mindnyájunknak! 

Október végén az alsó tagozatosok részére 

olvasópályázat indult. A 2. osztályosoknak Finy 

Petra: Milu az olimpián, a 3. osztályosoknak 

Bosnyák Viktória: Mantyusok, míg a 4. osztályos 

diákoknak Berg Judit, Kertész Erzsi: A négy 

madár titka c. könyvet kell elolvasnia, és 

megoldania a hozzá tartozó feladatokat. A 

feladatlapokat január végéig kell visszaküldeni.  

Alig nyitott ki a könyvtár, máris be kellett zárni. A 

november 10-én kiadott kormányrendelet értelmé-

ben a könyvtárak ismét zárva tartanak. November 

végétől azonban lehetőséget biztosítunk a 

könyvek kölcsönzésére és visszavételére, kedden 

és csütörtökön, 12 és 16 óra között előre egyeztetett 

időpontban. 

Az igényeket e-mailben 

(zanka.konyvtar@gmail.com), illetve telefonon 

(87/468-051) lehet leadni. A könyvtár katalógusa 

a következő linken érhető el: 

http://opac3.bfkisterseg.monguz.hu:8080 

A kölcsönözni kívánt könyvek összekészítés után, 

a megbeszélt időpontban a könyvtár bejáratánál 

vehetők át.  

A hagyományos Mikulás-napi foglalkozás idén a 

járvány miatt elmaradt, de helyette rajzpályázatot 

hirdettünk kisiskolások és óvodások részére. Az 

ovisok közül 8-an, az iskolások közül 18-an 

készítettek rajzot.  A résztvevők apró ajándékot és 

könyvjelzőt kaptak ajándékba.  

December elején ünnepi díszbe öltöztek a könyvtár 

ablakai, a Faluház által meghirdetett Zánkai 

Adventi Naptár játékban a könyvtár is részt vett. 

Mikulás napján, 6-án este a könyvtár ablakában 

gyúltak ki a fények.  

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós 

kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben 

legyen karácsony!” 

Szilágyi Domokos 

Áldott, békés, karácsonyi ünnepeket! Jó egészséget 

és boldog új évet kívánok! 

Filepné Kovács Julianna 

könyvtáros 
 

*** 
 

Magyar Tenger Népdalkör 

2020. évi eseményei 

„Ez a csend éve  volt.” 

Ez a dal jut eszembe így 2020 év végén, amikor a 

Népdalkör programjáról szeretnék beszámolni.  

2020 évet nagy lendülettel kezdtük. Januárban 

köszöntöttük a jubiláló Nők klubját, egy közösen 

írt csasztuskával, februárban kedvenc dalainkból 

egy dalcsokorral kedveskedtünk Heizerné Icának  

Gobelin kiállításának megnyitóján, továbbá 

Köveskálon Bali Múzeum Balatoni Festmény 

kiállítását nyitottuk meg balatoni dal válogatással. 

Március hónaptól egész évre a koronavírus veszély 

átrendezte programjainkat. 

Elmaradtak a fellépéseink, és a próbáink. Majd 

nyár végén Jana Norbert zenetanár bejelentette, 

hogy családi okok miatt nem tudja tovább vállalni 

a Népdalkör művészeti vezetését. Norbi két évig 

2018-2020 évig lelkesen vezette, harmonikával 

kísérte a Népdalkör műsorait. Hiányozni fog 

harmonika játéka mindnyájunknak – nagyon 

sajnáljuk, hogy ismét művészeti vezető nélkül 

maradtunk. Ebben a rendkívüli évben mégis az a 

legfontosabb, hogy fegyelmezetten, egészségünk 

érdekében vigyázzunk magunkra és egymásra, 

vészeljük át ezt az időszakot, hogy ha legközelebb 

újra találkozunk mindnyájan egészségesek 

legyünk!  

Felértékelődött az otthon eltöltött idő, hamarosan 

itt a karácsony, a szeretet ünnepe.  

Adventi hetekben fel kell töltődnünk nosztal-

giázzunk: régi emlékeket keresve 2019 évben 

dalolt záró karácsonyi dalunkból idézek: 
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„Sok régi emlék, sok régi hang  

Köztük most újból kisgyermek vagy  

Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban 

látsz 

Egy új világ, hol teljesül mit vársz, 

Egy éjjel tele fénnyel, mikor szikrázik a hó 

Egy új lap, melyre bármi írható.” 

Az idei karácsony más lesz mint az eddigiek – 

a vírusveszély miatt kevesebben fogunk együtt 

ünnepelni. Karácsony nem az ész, hanem a szív 

ünnepe. A szív érzi, hogy azok is ott állnak 

veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel 

nem látsz. 

Bízva a „covid mentes” jövőben, jó egészséget, 

szeretetet boldogságot, hitet, békességet, 

örömöt otthoni nyugalmat, szerencsét és 

áldott ünnepeket kívánok mindenkinek! 
 

Albert Ferencné  

Klubvezető 
 

*** 
 

Nőklub 
 

Klubunk is visszafogott életet él. Tavasszal, 

annyival volt „könnyebb”, hogy nem ismertük 

ki még olyan mélységben ennek a vírusnak a 

természetét. Most sem ismerjük igazán, mert az 

ember eltéved/het az információk dzsunge-

lében… Nagy szerencse, hogy a Faluház ennyi 

jó online programot szervez, amibe 

bekapcsolód-hatunk és be is kapcsolódunk. A 

Faluháznak, a civil szervezeteknek facebook 

közössége is van. A lényeg a közösségi élet 

megélésén van, ötlet-gazdagon. Aztán el 

vagyunk foglalva háziasszonyi teendőinkkel, 

no meg internetes tudásunk fejlesz-tésével, 

hogy a karácsonyi családi ünneplés online is 

gördülékeny legyen…Klubunk nevében Mind-

nyájunknak kívánok boldog, szívbéli 

karácsonyt!  
 

 

Masrosszékyné Csósza Mária  

klubvezető 
 

*** 
 

 

Helytörténet- 

               honismeret 
 

 
Rovatvezető: György Péter 
 

A titokzatos Bálint-hegy elfelejtett 

értékei 
 

Minden tájékozott zánkai hallott már a dél-

amerikai és a kambodzsai őserdők által 

visszafoglalt maja és khmer romokról, melyeket 

korunk tudománya a legmodernebb technikák 

bevetésével éppen napjainkban fedez fel újra, és 

hámoz ki az indák porlasztó öleléséből. Ilyesmi 

csak nagyon távol a mai civilizációtól fordulhat elő 

- gondolnánk -, pedig Zánkán is történt valami 

hasonló, ha szelídebb formában és mértékben is. 

Ha a faluból nyugati irányba nézünk, tekintetünk a 

Bálint-hegy erdővel sűrűn benőtt vonulatába 

ütközik. A hegy meredek oldalában és ellaposodó 

platóján az erdő omladozó romokat rejt, az egykori 

szőlőművelés és erdei állattartás bizonyítékait. 

Ezen írás címében feltűntetett elnevezéssel 

tartott a Honismereti kör évadnyitó autós 

kirándulást október 2-án a zánkai Bálint-hegyre. 

Az ötlet Törő Balázstól, a Laczkó Dezső Múzeum 

néprajzosától származik, aki levéltári iratokkal, 

térképekkel és egy GPS helymeghatározóval 

felszerelve vállalta a túra vezetését és kérdések 

feltevését. Ugyanis mint tőle megtudtuk, egyelőre 

több a kérdés, mint a válasz a hegyi romokkal 

kapcsolatban. Kirándulásunk úgy is felfogható, 

mint egy beinduló kutatás első lépése. Csatlakozott 

hozzánk Schiffer Sándor erdész is, aki a saját 

szakmája felől közelítve sok érdekességre hívta fel 

figyelmünket. 

Kirándulásunk a szokásos rutin alapján 

szerveződött: a Faluház parkolójában gyülekezve 

gépkocsikra osztottuk a résztvevőket, majd szemlét 

tartottunk. Egyesek szerint nyugdíjas kirándulás 

látszatát keltettük, ami igaz az igaz, a hatvan év 

alatti ifjúságot egyedül Balázsné Pintér Rita 

képviselte. Hosszú sorban elindulva a murvabánya 

melletti földúton fordultunk a hegy irányába, és a 

Várhegy legfelső pontján szálltunk ki az autókból. 

Innen a szekerek által kivájt évszázados mélyúton 

kaptattunk föl a meredek hegyoldalra. Fáradal-

mainkat  a  hamarosan  feltűnő romok  látványa 

és Balázs szakszerű magyarázatai enyhítették. Az
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1858-ban felvett kataszteri térkép alapján 

azonosította be a birtokok egykori tulajdonosait, a 

sok ismeretlen név között feltűnt néhány ma is 

Zánkán élő család neve. A hegy tetején két 

szokatlanul nagy méretű rom mellett időztünk 

hosszabban. A kőfallal körülvett, négyhelyiséges, 

kúttal is rendelkező épületmaradványról Schiffer 

Sándor határozottan állította, hogy egykori 

pásztorszállás. Ezt annál is inkább elfogadtuk, mert 

száz méternyire innen egy nagy méretű hodály 

maradványait jártuk körbe. 

Hogyan lehetséges, hogy erről az erdőmélyén 

rejtőző világról nem maradt meg semmi a 

legidősebb zánkaiak emlékezetében sem? A 

szakember szerint a pinceromoknál az erdő 

legidősebb fái minimum nyolcvan évesek. A mai 

hatvanas éveinek vége felé járó korosztály 

nagyszülei valamikor az előző századforduló táján 

születtek, de már ők sem meséltek erről. Mindezek 

alapján hajlanunk kell Poór Ferenc véleményére, 

aki szerint a filoxéra által kipusztított szőlők 

nyomai láthatók Zánka egykor legjobb bort adó 

szőlőhegyén, a Bálint-hegyen. A filoxéra pedig 

Zánkán az 1890-es évtizedben végezte a 

legnagyobb rombolást, tehát mintegy 120 éve 

történt a szőlőhegy pusztulása, és kezdődött az 

akkori nemzedék fájdalmas elszakadása az 

elődöktől örökölt családi birtokoktól. 

Kirándulásunk legtávolibb pontjától, a 

hodálytól hazafelé vettük az irányt, mert a fák 

árnyékai igencsak kezdtek hosszúra nyúlni. A 

köves mélyúton botorkálva többen meg-

állapították, hogy lefelé sem könnyebb. Alkonyatra 

értünk vissza a kocsikhoz a túra meghirdetőjének 

szerencséjére, aki így még éppen megmenekült a 

testi épségüket féltő résztvevők epés meg-

jegyzéseitől. A leszálló sötétségben fényszórók 

hosszú sora távolodott a megzavart romok 

csendjétől. 

György Péter 
 

*** 
 

Egy érdekes zánkai dokumentum 

1770-ből 
 

Dr. Németh Mariann zánkai üdülőtulajdonos 

2019 augusztusában a Honismereti kör meg-

keresésével vételre ajánlott egy 1770-ből származó 

eredeti, kézzel írt okiratot, amely a korabeli zánkai 

birtokviszonyokkal kapcsolatos. Az okirat a 

felajánló nagybátyjának, Németh Miklós szent-

antalfai körjegyző, majd tanácselnök, majd a 

rendszerváltás után ismét jegyző hagyatékából 

származik. Németh Miklós emberséges maga-

tartását máig megőrizte az emlékezet, tudni kell 

róla, hogy egy valóságos „jegyző dinasztia” leszár-

mazottja, már édesapja és nagyapja is antalfai 

jegyzőként szolgát. 

Meggyőződvén az okirat eredetiségéről, a 

felajánlást zánkai részről öröm fogadta, s a 

meghatározott 60.000 Ft vételárat Zánka Önkor-

mányzata biztosította. Az okirat jelenleg állagának 

megőrzését biztosító körülmények között a hivatal 

páncélszekrényében arra vár, hogy védelmét 

biztosítva, méltó módon közszemlére kerüljön. 

A Dóczy Antal Zala vármegyei főszolgabíró 

által aláírt és érvényesített okirat eredetileg 26 

pontban sorolja fel a földesurak termőföldjeinek 

újrafelosztási irányelveit, megnevezve az érintett 

földesurakat, úrbéreseket és a használatukban álló 

földterületeket. 

Az okirat teljes szövege sajnos hiányos; a latin 

nyelvű címen kívül a magyar nyelvű 26 intéz-

kedési pontból csupán  az  1. pont egy részét, a 3. 

pont egy részét, a 4. pontot és  az 5. pont  elejét 

ismerjük; a folytatásban a 8. pont vége, a 9. és a 10. 

pont teljes  tartalma, valamint  a 15. pont, a 16. pont 

eleje, a 24., 25. és a 26. pont olvasható a  latin 

nyelvű záró résszel, az aláírásokkal együtt. A 

kivonat elsősorban zánkai és szentantalfai csalá-

dokat érint tulajdonosi és úrbéresi minőségben. Az 

eredeti okiratot sem a Zala Megyei Levéltár, sem a 

Veszprém Megyei Levéltár fundusanyagában nem 

találtuk. 

A négyrét hajtott okirat fedőlapján latinul ez 

áll: Zánka község alapító közbirtokosai között 

1770. május 4-én létrejött birtokfelosztási jegyzék. 

Miért volt szükség a termőföldek újrafelosz-

tására 1770-ben? Ismeretes, hogy az oszmán 

megszállás utáni Zánka birtokviszonyai teljesen 

megváltoztak. A csobánci uradalom részét képező 

község Szécsényi György püspöktől adásvétel 

jogán került herceg galántai Esterházy Pál 

birtokába 1668-ban. Csakhogy a korábban már 

elzálogosított részek gazdái a környékbeli, első-

sorban kisnemesi települések protestáns birtokosai 

lettek, közülük az 1736-os úgynevezett „megszál-

lási szerződés” szerint az első telepesek Diskay 

Ádám és Sebestyén Ádám földesurak földjeit 

vették bérbe, „15 házig”. A többi földbirtokos 

később szintén a „megszállási szerződés”  alapján 

adta ki földjeit a további betelepülőknek. Nem 

számoltak azzal, hogy az Esterházyaknak mennyi 
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földje maradt ezen kívül Zánkán. Ezt nevezi a 

dokumentum „régi, hibás megállapodásnak”. 

Ilyen, a falu teljes határára vonatkozó írásos 

megállapodás nem született, a gyakorlat viszont 

zavart okozott a birtokviszonyokban.  

1736-tól, Zánka újratelepítésének kezdetétől 

tehát sokáig nem voltak teljesen tisztázottak a 

birtokviszonyok, amelyek Mária Terézia 

urbáriumának bevezetését is meghiúsították 1768-

ban. 1770-re kiderült, hogy herceg Esterházy Pál 

unokája, (Fényes) Miklós 1/6 részben mégis 

birtokos Zánkán, míg 5/6 rész Kál-völgyi és 

Nivegy-völgyi protestáns földesurak kezére jutott.  

A zánkai határ urai az 1730-as évektől közbirtokosi 

(compossesori) minőségben is a kővágóörsi 

Diskay, Sebestyén, Eősze családok, a szentantalfai 

Nagy és Szűcs família, és a galántai herceg 

Esterházy család. 1770-re a  szentantalfai Szűcs 

család birtoka házasságok révén tovább osztódott  

(megjelent tulajdonosként a szentantalfai Újhelyi 

és Sebestyén család is), ekkor már 1/8 résszel is 

kellett számolni. 

Ezeket a megváltozott tulajdoni arányokat, 

valamint a hozzájuk tartozó haszonvételeket kellett 

érvényesíteni egy közbirtokossági megegyezéssel, 

ami a vármegye levezénylésével jött létre. Az 

okiratban jogerősen szabályozásra kerültek a 

kötelező korrekciók a földesurak között, amelyek 

érintették az úrbéresek által használható termőföld 

területeket. Volt, akitől elvettek, volt, akinek adtak, 

hogy az előírt arányok érvényesüljenek. Ezeket a 

részleteket szabályozta a szóban forgó okirat, 

amelynek megmaradt szövegét a latin nyelvű 

kifejezések magyarra fordításával, valamint a 

korabeli magyar nyelv kifejezéseinek mai 

megfelelő helyettesítésével is értelmezzük: 

 

HATÁROZAT (DELIBERATUM EST) 

 

Az egykori helytelen megállapodás, valamint 

hibás bel- és kültelki földkiosztás miatt hatá-

rozottan elrendelem a helytelen mérési eredmé-

nyek megsemmisítését és a magyar előírásoknak 

megfelelő alábbi birtok-kiosztást. 

 

1. Lévén ezen Zánka helységben 20 egész 

házhely, amelyeknek mindegyikéhez 24 hold 

szántó és 4 szekérre való rét tartozik, az eddig való 

bírás szerint maradjon. Egész házhelyekből 

legelőször is nagyméltóságú Esterházy hercegség 

részére az eddig való használat és haszonvételhez 

képest egy hatod rész kiszakasztván Sifferteker 

Jakab, Volner György és (hiányzó nevű további 

úrbéresek)… számára juttassanak… (innen 

hiányos rész)… hold, mivel a megnevezett lakosok 

csak 16 2/4. 1/8. holdra valót bírnak, ezért a 

jóváirandó 22 2/4. 1/8. hold föld következőképpen 

valósul meg, tudni illik: Godfrid János 3 3/4. 1/8., 

Németh János 3 1/4. 1/2/8., tagyoni Szalai 

Mózes1/4. 1/8. és tagyoni Szalai Mihály 1 1/2. 1/8. 

Úgyszintén Fülöp Ferenc 10 1/8., szepezdi Jántsi 

József irtásából 3 3/4. 1/8. irtásföldek. 

4. Irtásrétek találtattak 19 3/4 holdra valók, 

amelyekből a hercegséget illet 3/4 hold, amit 

Sebestyén Pálné fog teljesíteni, megjegyezve, 

hogy Vitárius dűlőben ő hercegsége 1 hold 

irtásföldje Sebestyénék irtásával megcsonkíttatott; 

e helyett ugyanannyi mértékű irtásra való föld a 

köztulajdonból kihasítassék. Ezek után  

5. Mivel a fennmaradt egészhelyes és 

zsellérházas lakosoknak haszonvétele minden 

hozzá tartozó tartozékokkal és haszonvételekkel 

öregbeli és ifjabb… (innen hiányos rész)…  

Úgy Pintér András zsellérjének is 1 1/2 holdra 

valót, ezek ugyan többnyire kezeknél maradnak 

osztályokban, egyedül rétből tartoznak Újhelyi és 

Sebestyén részre kimérni fél holdra valót… (innen 

hiányos rész)… 

9. Újhelyi és Sebestyén részre ő hercegsége 

megváltásán kívül 5/6 résznek fele-fele jusson, 

Újhelyi részére jutnak az egésztelkes jobbágyok: 

Leipczig Mihály, Volner Mihály, Szűcs Sámuel, 

Kopcsándi Ádám; házas zsellérek: Pintér Jakab, 

Rigó János mind ezen helyekhez bírt földekkel 

együtt, amelyek 102 1/2 holdat tesznek ki. 

10. Ugyan Újhelyieknek az irtásföldekből 

járna 48 3/4. 1/2/8. hold föld; pedig csak 39 1/8 

1/2/8. holdat bírnak, ezért a hátra lévő 9 1/2 holdat 

özvegy Sebestyén Pálné fogja biztosítani… (innen 

hiányos rész)…  

15. Egyeztetésre vár Godfrid János helyéből 

az alkalmazott mód szerint ő hercegsége tulajdon-

joga harmad részből a szérüskertből kiegészítve, 

Godfrid János házhelye Diskay, Újhelyi és 

Sebestyén részre illetőségük szerint egyeztetésre 

vár, azon helyhez fennmaradt 14 holdnak a fele, 

vagyis 7 hold már Diskay urak részére kiadatott, 

másik fele, vagyis 7 hold Újhelyi és Sebestyén 

részre maradnak. Ő hercegsége részére a rétből 

kiadandó harmad rész után fennmaradt kétharmad 

rész azon felek között egyeztetésre vár. 

16. Kocsma ház, úgy a hajdú ház is a hozzá 

való 4 hold szántófölddel s egy darab réttel; nem 

különben a falu kanászháza a csordásházzal együtt 
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köz…(innen hiányos rész)… nem is lesz szabad 
egyik compossessornak a másik híre nélkül azt cse-
lekedni, Hasonlóképpen ezen túl, közakarat nélkül 
semminemű irtásokat tenni; senkinek munkája és 

irtása elvesztése hatósági büntetés terhe mellett 
nem engedélyezett. Ha pedig…(hiányos rész) 

24. megtörténik, hogy tűzre való kidőlt fák 
idővel elfogynának, akkor is a lakosok nem más 
helyről, vagy az erdőknek más részéből, hanem 
ahol ki fog mutatkozni, onnét fognak szedni. 

25. Amennyiben akár a szántóföldek, akár a 
rétek, vagy más közös területek rendezése ezen 
megegyezéssel a felek között elmarad, azoknak 
kiosztása az illetékes esküdt urak megbízatása lesz. 

26. Hogy az erdőknek megmaradására hozott 
jelenlegi intézkedés még jobban érvényesüljön, a 
felek közös megegyezéssel egy alkalmas és 
szorgalmas erdőkerülőt kötelesek alkalmazni. 
Dóczy Antal vizsgálóbíró s. k., Körmendi István 
esküdt s. k., Szalai János esküdt, s. k. Elbíráló és 
engedélyező: Dóczy Antal főszolgabíró s. k.. 

 

A hiányos szöveg gyakorlatlan szem számára 
nehezen értelmezhető. Nehézséget okoz, hogy az 
irat készítői és felhasználói pontosan tudták, hogy 

miről van szó, nem gondolva az utódokra nem 
érezték szükségét értelmező részek beiktatásának. 
Ennek ellenére sok információ kinyerhető az 
okiratból közvetlenül is, más részletek pedig 
meglévő ismereteink alapján kiegészíthetők. 

A szövegben 20 személynév található, négy 
zánkai birtokosé: Esterházy herceg, Diskay Ádám, 

özv. Sebestyén Pálné és az Ujhelyi család. 
Tizenhárom zánkai telkes jobbágy és zsellér neve 
maradt meg: Fülöp Ferenc, Godfrid János, 

Koptsándi Ádám, Lajbtzig Mihály, Németh János, 

Pintér András, Pintér Jakab, Rigó János, 

Sifferteker Jakab, Szabó Pál, Szüts Sámuel, 

Volner György és Volner Mihály. Más községben 

lakó jobbágyok tagyoni Szalai Mihály és Szalai 
Moises és a szepezdi Jántsi József.  

Két földrajzi név maradt meg a szövegben: 
Csorsza rét és Vitárius dűlő. 

A felosztás irtásföldekről, irtásrétekről és az 
erdőről intézkedik. A megszállást követő 36 év fo-

lyamán az erdők irtásából kialakított művelt terü-
letek mennyisége – melyek növeléséhez a jobbá-
gyoknak különös gazdasági érdeke fűződött – nagy 
mértékben növekedett, ebben rendet kellett tenni. A 
szöveg rendelkezik a jobbágyok fagyűjtési járan-
dóságáról (tűzre való fa), a birtokosokat közösen 
terhelő kötelezettségről: szérűs kert, „kocsma ház”, 
hajdúház, csordásház, kanászház, erdőkerülő. 

Értelmezésre szorul a felosztandó terület 

nagysága, amelyről tudjuk, hogy eredetileg összes-

ségében 20 házhelynyi, házhelyenként 24 hold 

szántó és 4 szekérre való rét. Régi magyar holddal 

számolva, mely 1200 négyszögöl, házhelyenként 

28.800 négyszögölt, azaz 103.680 négyzetmétert, 

tehát 10,4 hektárt kapunk. Egy szekérre való rét 

600 négyszögöl, tehát egy házhelyre 2400 

négyszögöl, azaz 8.640 négyzetméter jut, ami 

közelít az egy hektárhoz. Mindez azonban csak 

kiinduló alap, mert nem 20 részre osztották a 

földet. Egy 1773-ból fennmaradt járási összeírás 

szerint Zánkán 27 telkes jobbágy és 15 házas 

zsellér élt 6 házatlan zsellér mellett, egész telkes 

jobbágy csak 8 volt. A föld aprózódásának 

eredményeként Zánkán az egész telkes jobbágyok 

szántója átlagban a 24 hold felét sem érte el.(1) 

Érdeklődésre tarthat számot, hogy az irat 

keletkezésének idején hányan és milyen nem-

zetiségűek éltek Zánkán. „A veszprémi püspökség 

1771. évi népesség összeírásából kitűnik: Zánka 53 

családjából 26 család (ebből 5 katolikus 15 fővel), 

112 fő tekinthető a szülők neve alapján magyarnak, 

10 családból 52 fő német, míg 17 család 88 fővel 

vegyes házasságban élt. Zánka 252 fős lakos-

ságából ekkor 142 fő magyar, míg 110 fő német 

vezetéknévre hallgatott.” (2) 

A Határozat annak ellenére, hogy történelmi 

újdonságot nem tartalmaz, mégis fontos a zánkai 

helytörténeti kutatás számára. Ezen kívül nincs 

tudomásunk más felosztó levélről. Az irat 

érzékletesen tükrözi a 250 évvel ezelőtti feudális 

viszonyokat és mentalitást. A szinte szőrszálha-

sogató részletességgel végrehajtott osztozkodás 

rávilágít arra, hogy említésre méltó kézművesség 

nélkül a megélhetés, a gyarapodás akkori egyetlen 

forrása a helyiek számára – legyenek azok nemesek 

vagy jobbágyparasztok – a termőföld volt. Egy 

negyed évezredes irat magában is érték. Zánka 

számára ablak, melyből mai polgárai a község 

hőskorának lakóira pillanthatnak. 
 

Felhasznált irodalom: 

1. Kolontári Gyula: Zánka története a XVIII-

XIX. században 

Veszprém, Megyei Honismereti tanul-

mányok V Veszprém 1978 

2. T. Horváth Lajos: Az 1736. évi 

újratelepítés utáni Zánka 

Zánka gyökerei, Zánka, 2001 
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A huszadik századi egykori zánkai vásárok hangulata 

 

Az árukereskedelem legáltalánosabb színterei évszázadokon át a helyi vásárok voltak. A vásárok a 

feudalizmus korában jöttek létre, összefüggésben a városiasodással. Elsősorban a mezővárosok 

(környékünkön Kővágóörs és Köveskál), majd a 19. század közepétől számos falu – így a Nivegy-völgy 

és a Kál-völgy bejáratát őrző Zánka is kapott vásártartási szabadalmat. A vásárokon számos olyan 

árucikkhez jutottak a falusi emberek, amelyek többnyire hiányoztak hétköznapjaikból (fémedények, 

minőségi lábbelik, ruhaneműk stb.) Emellett a vásár kiváló alkalmat nyújtott a két nembeli ifjúság 

közötti kapcsolatteremtésre is. A vásároknak közvélemény-alkotó, a falusi társadalom gazdasági és 

kulturális fejlődését befolyásoló szerepük is volt, a népélet fontos részét képezték. Annak idején még 

a falusi időszámítás is egy-egy vásárhoz igazodott. A vásárok tartásáig sokáig a házaló kereskedőké (a 

kucsébereké) volt a főszerep, akik a nyakukon hordozott dobozban vagy kosárban tartott kaszakövet, 

kést, ollót, borotvát, szaruféleségeket, gyolcsot, pántlikát, paszományt, fűszereket árultak a 

helybelieknek. Többnyire olyan áruval kereskedtek, amit a környékbeli üzletekben nem lehetett kapni. 

Később a nagyobb városok hivatásos kereskedői vették át szerepüket – sátraikat egy sorban leverve, 

egymás mellett felzárkózva, állványaikon kínálták portékájukat. A vásárok időpontja és száma igen 

lényeges volt. Az időpontot a vásár- szabadalom rendszerint megadta és az egy évben tartható vásárok 

számát is meghatározta. Zánka országos állat- és kirakodóvásár-tartási joga évi két alkalomra 

korlátozódott: május harmadik csütörtökje és október harmadik csütörtökje volt a vásárok napja. 

Ezeket a dátumokat a kalendáriumok is tartalmazták, de minden vásár előtt időben a kisbíró is kidobolta 

a pontos dátumot. A vásártér eleinte az úgynevezett Disznópáskom részen, a mai Faluházzal szembeni 

parkoló helyén volt. A hivatalos iratokat (helypénzbeszedés, marhalevelek stb.) a Cédulaházban 

intézték (a mai pizzéria helyén állt). Az orvosi rendelő és lakás megépítése után a vásárok a külső 

vásártérre, a Cigánydombra szorultak ki, a Tagyon felé vivő út mellé, a falu szélére. Itt már nem volt 

cédulaház, a hivatalos iratokat a Községházán, majd a Tanácsházán intézték. A vásártéren a különböző 

vásárok egymás mellé kerültek: a kirakodóvásár a faluhoz közelebbi részen volt, az állatvásár pedig 

távolabb. A kirakodóvásári részen az árusítás sátrakban, asztalokon és földre terített ponyván történt. 

Árultak itt ünnepi bőrcsizmát, felöltőket, szoknyákat, bekecseket, blúzokat, kékfestő vásznat, 

ágyneműt, különböző vásznakat, réz bográcsokat, zománcozott edényeket, evőeszközöket, cserépárut, 

fűzfavesszőből font kosarakat, néha mézeskalácsot is. Lacikonyha (mai nevén pecsenyesütő) is 

működött a megéhező nézelődő megnyugtatására – sült hús, kolbász, hurka volt a kínálatában. A májusi 

zánkai vásár hagyományos helyszíne volt a választási malacok beszerzésének, ha nem volt a háznál 

anyakoca. A malacokat, mint más lábas jószágot, baromfit, ökrösszekerekről, lovaskocsikról árulták. 

A kirakodó tértől távolabb álló, néha elkerített állatvásári részen cseréltek gazdát a hízók az őszi 

vásáron, a tehenek, tinók és borjak, az igáslovak. Néha a lókupecek is megjelentek, akik azért 

vásárolták meg a jószágot, hogy a legközelebbi környékbeli vásáron haszonnal túladjanak rajta. A 

szarvasmarhák és a lovak is az úgynevezett szabad kereskedelem tárgyai voltak, ezért a kereskedők 

távolabbi vidékekről is el szoktak látogatni Zánkára. A zánkai vásáron gabonafélékhez is hozzá lehetett 

jutni, de gyakorlatilag csak a Rákosi-féle „padlásseprések” időszaka után. A zánkai vásárok mindig 

nagy eseménynek számítottak a faluban és környékén. Már kora reggel tódultak az emberek, hogy még 

hozzájuthassanak a beszerezni kívánt áruhoz, a szép választási malachoz. Ilyenkor a helyi kocsma is 

megtelt vendégekkel. A zánkai vásárok jellegzetessége mégis az volt, hogy az áruforgalom jelentős 

részét maguk a helyi és környékbeli termelők, iparosok bonyolították le kereskedők közbeiktatása 

nélkül. Sokan jó ismerősök voltak, így hát a bizalom is megvolt. 1989-ben elhatározták a piac- és 

vásártartásra szóló kormányrendelet megszüntetését, gondolván, hogy a piacgazdaságban erre nem lesz 

szükség. A zánkai állat- és kirakodóvásárok a rendszerváltoztatás életmód-változásaival és a 

multinacionális kereskedőcégek elterjedésével szűntek meg a kilencvenes években. 
 

Poór Ferenc 
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Szent Miklós püspök legendája 

 

Szent Miklós ikonja Novgorodban  

Fotó: Wikipédia Szent Miklós ikonja Novgorodban Fotó: Wikipédia 

 

A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, aki 

nagylelkű és bőkezű felebaráti szeretetével a karácsony előhírnöke. Ez a nap 

egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is.  

 

Szent Miklós (Nikolaosz) a keleti egyházak legtiszteltebb szentje, ünnepét nyugaton a 10. század óta tartják. 

A hagyomány szerint Miklós a 3. században született a kis-ázsiai Patarában, gazdag kereskedőcsaládban. 

A hagyomány úgy tartja, hogy már csecsemő korában is a böjti napokon csak egyszer szopott. Szüleit 

kiskorában elvesztette, s egyik rokona, a város püspöke nevelte fel. Megtérése után Miklós jótékony célokra 

szétosztogatta örökségét, a hívők pedig égi jelre megválasztották Müra püspökévé. A hivatalt ötvenkét évig 

töltötte be.  

Diocletianus és Galerius császár keresztényüldözése (303-311) idején börtönbe került. 325-ben részt vett a 

Nagy Konstantin császár által összehívott niceai zsinaton.  

Az emberek tiszteletét és szeretetét jótékonykodásával vívta ki, tettei miatt már életében szentnek tartották. 

A legenda szerint 343. december 6-án halt meg püspöki székhelyén, sírja már ekkor zarándokhely lett. 

Amikor Mürát 1087-ben elfoglalták a muszlim szeldzsuk törökök, maradványait az itáliai Bariból érkezett 

hajósok városukba vitték, ahol bazilikát építettek tiszteletére, ereklyéit Orbán pápa helyezte el a főoltáron. 

(A relikviák egy részét 2017 májusában, Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka előző évi megállapodása 

értelmében Oroszországba vitték, s néhány hónapig Moszkvában, majd Szentpéterváron tették 

közszemlére, egyedül az orosz fővárosban egymillió ember állt sorba, hogy egy pillantást vethessen rájuk.) 

Miklós kultusza nem sokkal halála után kezdődött, már a 6. században templomot emelt neki 

Konstantinápolyban I. Justitianus bizánci császár.  

Forrás: joportal.hu / A szent nevéhez számtalan legenda fűződik. Csodatettei között 

tartják számon, hogy imáival lecsillapított egy iszonyatos vihart, és megmentett egy 

vízbe esett tengerészt, ezért ő az utazók, kereskedők, zarándokok, tengerészek és 

révkalauzok védőszentje. Amikor városát éhínség sújtotta, és egy gonosz hentes 

három kisgyermeket ölt meg, hogy húsukat kimérje, Miklós leleplezte bűnét, sőt a 

fiúkat is feltámasztotta, ezért a gyermekek és diákok védőszentje is. 

Egy másik legenda szerint az éhínség idején a kikötőbe érkezett, a császári 

gabonakészletek feltöltésére szánt hajók kapitányait rábeszélte, hogy minden hajóról százmérőnyi gabonát 

adjanak a városnak, mert ezt a hiányt nem fogják észrevenni az ellenőrök. A tengerészek így is tettek, de 

amikor megérkeztek Bizáncba, csodálkozva látták, hogy a rakomány egy gabonaszemmel sem csökkent.  

Megint másik történet szerint Miklós, amikor a fülébe jutott, hogy a helytartó három ártatlan embert akar 

kivégeztetni a vagyonáért, a császár éppen nála lévő küldötteit faképnél hagyva megakadályozta a 

jogsértést. Az udvarba visszatért küldötteket ellenségeik hamis váddal börtönbe juttatták, ők pedig 

kivégzésük előtt maguk is Miklóshoz fohászkodtak segítségért. Szent Miklós meg is jelent Konstantin 

császár álmában, és azt kérte, bocsássa szabadon a foglyokat. A császár, aki a püspököt nem ismerte, 

kételkedni kezdett, de amikor kiderült, hogy a per bírája ugyanilyen álmot látott, újra megvizsgálta az ügyet, 

és szabadon bocsátatta a vádlottakat. 

A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint élt Mürában egy szegény ember, aki nem tudta férjhez adni 

három lányát, mert nem tellett neki a hozományra. A dolog Miklós fülébe is eljutott, de a püspök túl szerény 

volt ahhoz, hogy nyíltan segítsen. Inkább az éjszaka leple alatt dobott be három erszényt az apának, így a 

lányok megmenekültek attól, hogy örömlánynak adják el őket. E tettéért Szent Miklós a hajadonok és az 

aggszüzek védőszentje, oltalmazója továbbá a házasságnak és az anyaságnak.  
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Védőszentje ezen felül Oroszországnak, Görögországnak, Szicíliának, Lotaringiának és Apuliának, a 

zálogházak tulajdonosainak, az illatszerészeknek, a gyógyszerészeknek, a pálinkafőzőknek, 

Magyarországon Kecskemét városának. 

Szent Miklós ünnepe mintegy a karácsony vigíliája, bevezetése, hagyományai összemosódtak a karácsonyi 

ünnepkörrel. A középkor óta a tizennégy segítő szent közé sorolják, a legnagyobb tiszteletet a régi 

Oroszországban tanúsították iránta. Magyarországon a bizánci kapcsolatok alapozták meg tiszteletét, 

mintegy hatvan községet neveztek el róla, többek között Kunszentmiklóst és Szigetszentmiklóst. 

A nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki a Mikulás-kultusz (a Mikulás a 

Miklós név cseh formája). Hosszú, prémes, vörös köpenyben járó, deres szakállú, nagycsizmás alakjához 

kapcsolódik a Mikulás-napi ajándékozás szokása. 

Német nyelvterületen a Mikulásnak fenyegető külsejű “kísérői” vannak, akik veréssel vagy éppen 

megevéssel fenyegették a rossz gyermekeket: Németországban a gólyalábon közlekedő Knecht Ruprecht, 

Svájcban Schmutzli, Ausztriában a Magyarországon is ismert krampuszok. Az ajándékozás szokása 

Magyarországon a városi értelmiség révén terjedt el, feltehetően német-osztrák hatásra, falura csak a múlt 

században jutott el, jóllehet a parasztságnál korábban is voltak Miklós-napi alakoskodások. 

 Miklós napja a magyar népi kalendáriumban asszonyi dologtiltó nap volt, emellett termőnap a malacok 

születésére és a bérletek megfizetésének napja. 

A püspök legendája a különböző népek ajkán más és más változatban él, ennek megfelelően neve is hol 

Szent Miklós, Heiliger Nikolaus, Mikulás, az Amerikában ismert Santa Claus a holland Sinterklaas torzult 

változata. A Télapó elnevezés a második világháború után szovjet-orosz hatásra terjedt el Közép- és Kelet-

Európában: az orosz hagyomány szerint Gyed Moroz (Fagy apó) a jóságos Sznyegurocskával 

(Hópelyhecske) hozza a fenyőfát az ajándékokkal, de Szilveszter napján. 

A szent nevéhez számtalan legenda fűződik. Csodatettei között tartják számon, hogy imáival lecsillapított 

egy iszonyatos vihart, és megmentett egy vízbe esett tengerészt, ezért ő az utazók, kereskedők, zarándokok, 

tengerészek és révkalauzok védőszentje. Amikor városát éhínség sújtotta, és egy gonosz hentes három 

kisgyermeket ölt meg, hogy húsukat kimérje, Miklós leleplezte bűnét, sőt a fiúkat is feltámasztotta, ezért a 

gyermekek és diákok védőszentje is. 

Megjegyzés: 

Szent Miklós 343 december 6-án történt halálának idejétől eltelt uszkve 1677 év. A sok legenda kissé 

megfakult, és a lényeg a köztudatban alig-alig létezik. Mi maradt a régi legendából: Egy piros ruhás 

nagyszakállú télapó (nagyapó). De a jóság, a gyermekek vigasztalása a segítés öröme nem veszett el a 

legendából, szelleme még ma is közöttünk él. Azért jön közénk még ennyi év után is, hogy letörölje az 

ártatlanok könnyét és mosolyt csaljon a csillogó szemű gyermekek arcocskáira.  

Ki érti, miért van ez még ma is így? 

Közzétette: Albert Ferencné, Mária 
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Harangszó 

 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 

 

Istentiszteleti rend falunkban 

vasárnap és ünnepnap:  
evangélikus  ½ 9-kor,  

katolikus  9-kor,  

református  11-kor.  
 

Ez az alaphelyzet. Az elmúlt évek során mindig 

megbeszéltem az egyházak lelkészeivel, mi 

kerüljön a Harangszó rovatba. Ezen idő alatt jó 

munkakapcsolat alakult ki köztünk, aminek 

örültem és köszönöm az együttműködést. Most 

nem tudok aktuális információval szolgálni, 

hiszen a templomokban kerül kihirdetésre. A 

2020. év különleges. Elég csak a világot 

átszövő pandémiára gondolnunk. Ebben a 

helyzetben tervezni!? Alkalmazkodni kell az 

előírásokhoz az istentiszteleteken is. Hány fő 

vehet részt, az előírt távolságot tartani, és 

szigorúan maszkot viselni. A lelkipásztoroknak 

is. Eleinte igen furcsa volt, de már megszoktuk 

a látványt. Vigyáznunk kell egymásra! 

Elfogadjuk, ha nem találkozunk egy-egy 

hívővel, hiszen tudjuk, otthon vesz részt online 

istentiszteleten. Ennek értelmében, a 

karácsonyi ünnepkört is ebben az évben 

másképp ünnepeljük. Nagyon türelmesnek, 

leleményesnek kell lennünk. Szeretettel 

minden akadály legyőzhető! Jó kétezer évvel 

ezelőtt az istengyermek születése is különleges 

volt. Egy barlangban jött a világra, angyalok 

vitték hírül a pásztoroknak, akik el is mentek 

köszöntésére. Szívből kívánom, találjuk meg a 

módját a mi köszöntésünknek!  
 

*** 
 

Egyházi hírek, események 

A katolikus egyházközség 2021-ben a 90. 

évfordulóját ünnepeli. A Zánkai Értéktár c. 

kiadványban az Egyházakról szóló fejezetben 

találunk erre vonatkozóan anyagot. Egyházi 

eseményekről a Zánka TV is hírt adott. 

Jómagam több szempontból is érintve vagyok. 

Egyrészt, mint az egyházközség világi elnöke, 

másrészt mint olyan személy, aki elmondhatja, 

hogy a családi házukban volt egy katolikus 

kápolna 55 évig. De nem ez az igazán érdekes, 

hanem az, hogy jó kétszáz éven át a faluban 

nem igazán volt a katolikusoknak miséző 

helyük. A katolikus hívek más falvakba jártak. 

Ami számomra megható, hogy generációkon át 

megtartották a vallásukat, átadták gyere-

keiknek, áldozatot hoztak a vasárnap megün-

neplésében. A mai világban ilyen áldozatot 

nem kell hozni... 1986-tól van egy szép új 

kápolna, amit felkereshetünk. Most arra kérem 

a kedves olvasót, ha valakinek fényképe, törté-

nete van a régebbi időkből, kérem ossza meg a 

mostani egyházközséggel. Szeretnénk 2021 

augusztusában egy méltó ünnepség keretében 

hálát adni Istennek ezért a 90 évért.  
 

*** 
 

Változások 

A Zánkai Hírmondó szerkesztésében, a 

cikkek megírásában 26. éve veszek részt. A 

mostani felállásban ez az utolsó szám. Nem 

vagyok emiatt szomorú. Örülök, hogy 

negyedszázadon át, írhattam, formálhattam 

egy jó közösségben ezt a lakosság által 

kedvelt lapot. Sokaktól kértem és kaptam 

anyagot, segítséget egy – egy cikk 

megírásához. Köszönöm. Szeretném és 

kívánom, hogy mások által megújulva 

folytatódjon a Zánkai Hírmondó….  
 
 

*** 
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