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  Fotók: Bognár-Egyed Katalin 
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Kedves Olvasók! 

Köszöntöm Önöket a Zánkai Hírmondó hasábjain! 

   Megtisztelő, de ugyanakkor 

nem könnyű feladat újságot szer-

keszteni, hiszen a tájékoztatáson 

túl egyfajta közösségformáló sze-

repet is betölt. A Zánkai Hír-

mondó a rendszerváltás után, az 

akkori önkormányzat tájékoztató 

lapjaként, majd 1995-től nagyobb 

terjedelemben, rendszeresen je-

lent meg, Horváth Lajos főszer-

kesztősége alatt nyerte el mai for-

máját, minőségét. Ahogy a vele 

készült riportban is megemlíti, 

mindig is fontosnak tartotta, hogy 

az újság értékeket közvetítsen, ér-

dekes embereket, civil közössége-

ket mutasson be. Igyekezni fo-

gunk, hogy ugyanolyan színvona-

lon, de kicsit átalakítva folytassuk 

a megkezdett munkát.   

  Itt szeretném megköszönni Hor-

váth Lajos támogatását, kívánok 

neki jó egészséget, hosszú, boldog 

és tartalmas nyugdíjas éveket!     

Örömömre szolgál, hogy a szer-

kesztőség tagjai továbbra is 

vállalták a közös munkát. Remél-

jük, hogy előbb-utóbb a fiatalabb 

korosztályt is bevonhatjuk a mun-

kálatokba! Természetesen a civil 

szervezetekre a jövőben is számí-

tunk! 

  A Hírmondó arculata megválto-

zott, amit Böhm Tamásnak kö-

szönhetünk!   

  Szeretnénk a múltra építve, de a 

jövőbe tekintve egy frissebb, szí-

nesebb, tartalmasabb újsággal 

hozzájárulni a község életéhez!  

 

Fogadják, olvassák sok szeretettel az idei első lapszámunkat! 

Filepné Kovács Julianna 

 
 

Végre tavasz! 

 

„Tavasz van, gyönyörű!  

Jót rikkant az ég! 

Mit beszélsz? korai?  

Nem volt itt sose tél! 

Pattantsd ki a szíved,  

elő a rügyekkel – 

A mi tüdőnkből száll ki a  

tavaszi szél!” 

- írja József Attila versében. 

Megérkezett a tavasz, minden-

felé virágoznak a fák, nyílnak a 

virágok, csicseregnek a mada-

rak. A lágy szellő, meleg napsü-

tés bizakodással, reménnyel tölt 

el bennünket, hogy túljutunk ezen 

a szörnyű, koronavírus-járvány 

okozta időszakon. Ahogy a termé-

szet tavasszal újjáéled, talán úgy 

térhetünk majd lassan, vissza a 

megszokott életünkbe.  

Már dereng a fény az alagút vé-

gén, vélekedik háziorvosunk, Dr. 

Oláh Kálmán cikkében.            A 

koronavírus elleni védőoltással 

talán közelebb juthatunk a „való 

élethez”, amikor majd újra talál-

kozhatunk szeretteinkkel, meg-

ölelhetjük őket, - nemcsak az on-

line térben - hanem személyesen 

is beszélgethetünk rokonokkal, 

barátokkal.  

A nagy családi összejövetelekre 

még azonban várni kell, de a kel-

lemes, tavaszi idő a szabadba 

csábít bennünket. Kirándulni, él-

ményeket gyűjteni most is lehet! 

(A megfelelő óvintézkedések 

mellett. Szabadtéren is kötelező 

a maszkviselet!) Sétáljunk, tú-

rázzunk, fedezzük fel Zánkát és 

környékét! 

 

Kerékpáros túraajánlónkat  

a 25. oldalon olvashatják!

 

Fotó: Szántó Edit 
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Fény az alagút végén 

COVID-19 védőoltás – kiút a járványból(?) 

  A koronavírus több mint 1 éve 

szedi áldozatait világszerte. Ha-

zánkban eddig több mint 19.000 

ember haláláért felelős. Közel egy 

éve élünk járványügyi korlátozá-

sok között, melyekre azért van 

szükség, hogy az egészségügyi el-

látórendszer működőképes ma-

radjon. Figyelembe véve a gyógy-

ultak számát jelenleg 4,6%-os ha-

lálozásról beszélhetünk, mely fer-

tőző betegség esetén, egy XXI. 

századi európai országban magas-

nak mondható. De nem csak ez a 

baj ezzel a vírussal. Egyrészt aki 

kórházi kezelésre, főleg intenzív 

osztályos ellátásra, gépi lélegezte-

tésre szorul, nagyon sokáig 

igényli ezt az intenzív kezelést 

(hetekig, akár több mint egy hóna-

pig!). Belátható, hogy ez a tény, a 

beérkező betegek nagy száma 

mellett óriási terhelést jelent az 

egészségügyi ellátó rendszernek, 

azon belül is a kórházaknak. Más-

részt a gyógyult betegek között 

rengeteg a hosszan elhúzódó utó-

tünetek, szövődmények száma, 

sok esetben a maradandó egész-

ségkárosodás, mely az egészség-

ügyi ellátórendszert tovább ter-

heli, a betegek életét pedig a 

gyógyulás után is megkeseríti. 

Hogy csak néhány szövődményt 

említsek: mélyvénás trombózis, 

tüdőembólia, agyi infarktus 

(stroke), idegrendszeri szövődmé-

nyek, tüdőkárosodás, de vese- és 

szívizomkárosodásról is beszá-

moltak nem kevés esetben. Ezek a 

járványügyi korlátozások azon-

ban csak lelassítják a járvány 

terjedését, nem fogják megszün-

tetni azt. A koronavírus itt marad 

közöttünk. Ennek köszönhetően 

viszont mire évek alatt végre meg-

betegedne annyi ember, ami képes 

lenne megakadályozni a vírus ter-

jedését, vagyis ami a nyájimmuni-

tás kialakulásához szükséges 

lenne, már lehet, hogy azok az 

emberek, akik korábban átestek a 

fertőzésen, elveszítik a védettsé-

güket és újra megfertőződhetnek. 

Vagyis ez egy ördögi kör! A jár-

vány felszámolásának ezért egyet-

len lehetősége csak a rendelkezé-

sünkre álló védőoltás valamelyi-

kének tömeges alkalmazása. Az 

egyetlen megoldás, ha egyszerre 

sok emberben alakul ki a védett-

ség és azt folyamatosan képesek 

vagyunk fenntartani. Ez a védőol-

tás. A védőoltás széleskörű alkal-

mazásával és az újraoltás lehető-

ségével állítható meg a járvány.  

  Az elmúlt 1 év alatt a világon 

számos orvos-kutatócsoport azon 

dolgozott, hogy létrehozza a jár-

ványt megfékező védőoltást. A jó 

hír az, hogy sikerült! 

  Számos betegség ellen létezik 

védőoltás. Ezek között van olyan, 

ami elölt, inaktivált kórokozókat, 

vagy azok bizonyos részeit tartal-

mazza, mint például a járványos 

gyermekbénulás, a torokgyík, 

vagy a tetanusz elleni, vannak 

azonban olyan oltóanyagok is, 

melyek élő, legyengített kóroko-

zókat tartalmaznak, mint például a 

TBC, vagy a kanyaró elleni. 

  A koronavírus elleni vakcinák 

egyike sem tartalmaz élő kóroko-

zót. Jelenleg három féle oltóanyag 

létezik: 

1. A kínai oltóanyag (Sinop-

harm) inaktivált („elölt”) ko-

ronavírusokat tartalmazó, ún. 

első generációs – vagyis egy 

hagyományos oltástechnoló-

giai eljárással készült – oltó-

anyag.  

2. Az orosz és a brit vakcina 

(Szputnyik és AstraZeneca) 

modernebb, ún. második ge-

nerációs oltóanyag. Ez egy 

szaporodásra képtelenné tett 

vírussal (adenovírus) juttatja 

be az oltott emberbe azt a ge-

netikai információt (DNS-kó-

dot), ami a koronavírus ún. 

tüskefehérjéjét kódolja. Ezt a 

tüskefehérjét érzékeli az im-

munrendszer, így alakul ki a 

védettség. 

3. A legmodernebb, harmadik 

generációs oltóanyag a Pfi-

zer/BioNTech és a Moderna 

ún. mRNS vakcinája. A kü-

lönbség ez esetben annyi,  

hogy a koronavírus tüskefe-

hérjéjének genetikai kódját 

„konyhakészen” (nem DNS, 

hanem RNS formában), il-

letve nem vírusba ültetve, ha-

nem egy zsírburokba (lipid-

burokba) csomagolva juttat-

ják az oltott ember szerveze-

tébe.  

  Mindegyik vakcina esetén a vé-

dettség kialakulásához 2 oltásra 

van szükség, több hetes 
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különbséggel. A teljes védettség a 

második oltás után kb. 1 héttel 

alakul ki. Egyik oltóanyag sem 

tartalmaz élő kórokozót, így meg-

betegedést sem tud okozni. Az ol-

tás által kiváltott immunreakció-

nak lehetnek tünetei, melyet oltási 

reakciónak nevezünk – gyakori az 

oltás helyén izomfájdalom, elő-

fordulhat rossz közérzet, esetleg 

hőemelkedés, láz. Erre hagyomá-

nyos fájdalom és lázcsillapító 

szedhető. A komolyabb mellékha-

tások, oltási szövődmények ritkák 

(közülük a leggyakoribb az ízületi 

fájdalom, ízületi gyulladás, mely 

az esetek nagy részében szintén 

néhány nap alatt spontán megszű-

nik). Összességében elmondható, 

hogy ezek a védőoltások nem je-

lentenek nagyobb veszélyt, mint 

bármelyik másik védőoltás, me-

lyeket kicsi gyermekeinknek 

adunk. Ráadásul a fertőzés, mikor 

nem csak a tüskefehérjét, vagy az 

(„elölt”) inaktivált kórokozót kap-

juk, hanem a teljes („élő”) aktív 

koronavírust és a vele járó teljes, 

időnként a beteg halálát okozó he-

vességű immunválaszt is 

megkapjuk, lényegesen veszélye-

sebb, mint a védőoltás. Meggyő-

ződésem, hogy akinél valamilyen 

szövődmény alakul ki a védőoltás 

beadása után, annak nagyon sú-

lyos, akár végzetes lefolyású lett 

volna a betegség is. Számomra 

nem kérdés, hogy a mérleg serpe-

nyője melyik oldalra billen. 

  Természetesen vannak még kér-

dőjelek. Az eddigi klinikai vizsgá-

latok eredményeire tudunk csak 

támaszkodni, de a gyakorlatban 

való alkalmazás, a tömeges oltás 

fogja idővel megválaszolni a még 

meglévő kérdéseket. Jelenleg 

azonban nincs más választásunk. 

Ha azt szeretnénk, hogy a járvány 

véget érjen és újra szabadon, kor-

látozások és maszk nélkül élhes-

sünk, föl kell venni a védőoltást! 

Nincs jó vagy rossz oltóanyag. 

Ami megkapta a szükséges enge-

délyeket, az jó oltóanyag. Mivel 

világméretű a járvány, rengeteg 

vakcinára van szükség. Azzal ol-

tunk, ami van. Tanuljunk előde-

inktől, akik élő, legyengített kór-

okozóval is beoltatták újszülött 

gyermekeiket, csak hogy megóv-

ják őt és környezetüket egy komo-

lyabb betegségtől, az utókort pe-

dig egy járványtól. Vegyük fel a 

védőoltást és számoljuk fel a jár-

ványt! Nyissuk ki végre az iskolá-

kat, a közösségi tereket, lehessen 

újra szabadon, korlátozások nél-

kül mozogni, ünnepelni, vagy ép-

pen gyászolni. Aki még nem re-

gisztrált, mihamarabb tegye meg 

az alábbi honlapon: 

www.vakcinainfo.gov.hu 

  Amíg nincs elegendő oltóanyag, 

addig csak a regisztrált betegeket 

olthatjuk, életkor és az alapbeteg-

ségek alapján felállított prioritási 

sorrend szerint. A betegeket egy-

előre mi keressük fel a regisztráci-

ókor megadott telefonszámon. 

Kérek mindenkit, hogy regisztrál-

jon és bátran vegye fel a védőol-

tást! A fertőzés lényegesen na-

gyobb kockázatokkal járhat, mint 

a védőoltás, nem beszélve arról, 

hogy a járvány felszámolásának 

ez az egyetlen lehetősége! Ne az 

oltástól féljünk, hanem a beteg-

ségtől! 

                                                                                                                              Dr. Oláh Kálmán 

 
 

Önkormányzati hírek 

Az Önkormányzat által 2020-ban 

megvalósított beruházások, fej-

lesztések 

✓ Strandfejlesztés a szabadvízi 

strandok fejlesztési pályázat 

III. ütem keretében (családba-

rát WC-k, baba-mama szobák 

kialakítása, strandi lépcsők, 

szabadtéri öltözőkabinok 

felújítása, információs táblák 

elhelyezése) 

 Elnyert támogatási összeg:    

40 M Ft. 

✓ Strand, játszótéri eszközök be-

szerzése  

✓ Dózsa György utcai burkolat-

felújítás 

✓ Napsugár tér burkolatfelújítás 

✓ Könyvtárépület felújítás 

✓ Orvoslakás, gyógyszertár fű-

téskorszerűsítése 

✓ Herceg utcai közvilágítás ki-

építése 

✓ Falugondnoki autó beszerzése 

(Opel Vivaro)                                                                 

A 2020. évi pályázatok, elnyert 

támogatások a következők: 

• Lakossági víz- és csatorna 

http://www.vakcinainfo.gov.hu/
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támogatás      2.764.300 Ft 

• Szociális célú tüzelőanyag tá-

mogatás                 990.600 Ft 

• Szabadvízi strandok fejleszté-

sére                40.000.000 Ft 

• Magyar Falu program kereté-

ben útfelújításra   

                            29.999.999 Ft 

 

A 2021. évben eddig pályázta-

tott és megvalósuló fejleszté-

sek 

✓ Községi Strand rekonstruk-

ció IV. ütem 

(bejárati épületek felújítása, 

2 sz. vizesblokk felújítása, 

kerti bútorok beszerzés, faül-

tetés, kültéri öltözők) MTÜ - 

Elnyert támogatás: 

30.000.000 Ft 

✓ Árnyas utca és térsége bur-

kolatfelújítás 

✓ MF program - Elnyert támo-

gatás: 30.000.000 Ft 

✓ Tájház melléképület felújí-

tás, falukemence építés 

LEADER - Elnyert támoga-

tás: 3.300.000 Ft 

✓ Tájház felújítási terveinek 

elkészítése 

Teleki László Alapítvány -  

Elnyert támogatás:       

1.500.000 Ft 

✓ Vérkúti út, Borosok útja 

burkolatfelújítás. Állami, 

NIF beruházás 

✓ Zánka, Csemetekert utca 

parti sétány tervezése 

     (kivitelezés a következő évben) 

✓ Zánka, Rákóczi utca-Fő 

utca járdafelújítás 

✓ Zánka Községi Strand kerí-

tésfelújítás 

✓ Zánka, térfigyelő kamera-

rendszer telepítése 

✓ Zánka, sepregetőgép be-

szerzése

 

Kisajátítás a Csemetekert utcában 

 

  Az Önkormányzat tulajdonát ké-

pezi a Zánka külterület 022/14 

hrsz-ú vízparti ingatlan, amely 

megközelíthetőségét a ZÁNKA-

ZEN Kft. (mai nevén: Zen Garden 

Resort Kft.) ellehetetlenítette az-

zal, hogy a tulajdonában lévő 

Zánka belterület 721/20 hrsz-ú 

magánutat kerítéssel elzárta, azaz 

nem nyitotta meg a forgalom előtt.   

A Képviselő-testület hosszas 

egyeztetés, levelezés, tárgyalás 

után más utat nem látott a helyzet 

megoldására: a vízpart megköze-

líthetőségéhez az Önkormányzat-

nak meg kell szerezni a 721/20 

hrsz-ú magánút tulajdonjogát. 

A Zánka belterület 721/20 hrsz-ú 

„kivett közforgalom elől el nem 

zárt magánút” megnevezésű in-

gatlan a Balatonfüredi Járási Hi-

vatal Járási Földhivatalának 

800.064/40/2014. számú telekala-

kítást engedélyező határozatával 

jött létre 2014 októberében. Már a 

földhivatali határozat is hangsú-

lyozta, hogy a közforgalom elől el 

nem zárt magánutat a közforga-

lom elől elzárni csak hatósági en-

gedéllyel lehet, az ingatlant so-

rompóval vagy más fizikai esz-

közzel lezárni nem lehet. 

A Zánka külterület 022/14 hrsz-ú 

vízparthoz vezető Csemetekert 

utca egyrészt az Önkormányzat 

tulajdonában álló Zánka 719/24 

hrsz-ú közút, másrészt a ZÁNKA-

ZEN Kft. tulajdonában lévő 

721/20 hrsz-ú magánútból tevő-

dött össze. 

A jogvita abból alakult ki, hogy a 

ZÁNKAZEN Kft. a 721/20 hrsz-ú 

magánútján létesített kerítés nem 

a telek jogi határán húzódott, ha-

nem keresztül vágta a magánutat 

és ezzel megakadályozta a Zánka 

lejutást, azaz elzárta a 022/14 

hrsz-ú vízparti területet a község 

többi közterületétől. Szemlélteté-

sül a kisajátítási eljárás során ke-

letkezett földmérői felmérés, 

amelynek zöld vonala jelzi a kerí-

tést és a pirossal satírozott része 

mutatja, hogy az ingatlan mely te-

rülete esik a kerítés mögé. 

A kerítés okán tehát a Zánka 

022/14 hrsz-ú vízpart a közösség 

számára megközelíthetetlenné 

vált, ehhez a Balaton-parti közte-

rülethez kizárólag a ZÁNKAZEN 

Kft., illetve annak vendégei tudtak 

csak lejutni. A 721/20 hrsz-ú in-

gatlant a Zánka vízpart-
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rehabilitációs szabályozási köve-

telményekkel érintett területének 

lehatárolásáról és vízpart-rehabi-

litációs tanulmánytervének elfo-

gadásáról szóló 6/2006. (V. 

24.) TNM rendelet kerék-

párút, illetve parti sétányként, 

míg a helyi építési szabályzat-

ról szóló 10/2019. (VI.19.) ön-

kormányzati rendelet (HÉSZ) 

közúti közlekedési területként 

szabályozza. 

A TNM rendeletből is egyér-

telműen látszik, hogy az ingat-

lan közlekedési célú hasznosí-

tása jogszabályban rögzített 

kormányzati szándék, amely 

szándék figyelembevételével 

alkotta meg az Önkormányzat 

a rendezési tervét.  

A helyzet rendezése érdeké-

ben az Önkormányzat kisajátí-

tási kérelemmel fordult a 

Veszprém Megyei Kormányhiva-

talhoz, amely kérelemnek a Kor-

mányhivatal helyt adott és 

28.568.500 Ft kártalanítási összeg 

megfizetése mellett az Önkor-

mányzat tulajdonába bocsátotta a 

721/20 hrsz-ú ingatlant. A ZÁN-

KAZEN Kft. a határozat ellen 

közigazgatási 

pert indított, 

amely peres 

eljárást mind 

elsőfokon, 

mind pedig a 

Kúria előtt el-

veszített. 

A 721/20 hrsz-

ú ingatlan jogi 

sorsa tehát ez 

elmúlt évek te-

vékenykedésé-

nek hatására 

mára eredmé-

nyesen tisztá-

zódott.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek az oviból 

   A karácsonyi élmények mindig 

feltöltik a gyerekeket és bennün-

ket is egyaránt. Idén sem volt ez 

másképp. Az év első hónapjaiban 

az óvodában és a bölcsődében is 

szinte telt házzal - szerencsére jó 

egészségben - hasznosan töltöttük 

a hétköznapokat. Hétről hétre vál-

tozatos tevékenységekkel és a 

szabad levegőn eltöltött élmé-

nyekkel gazdagodtak kis ovi-

saink. A szokásosnál is jobban fel-

értékelődött minden egyes közö-

sen töltött napnak, hétnek a jelen-

tősége.  

    A januári napok hoztak maguk-

kal egy kis havat. Végre elővettük 

a csúszkákat, amit 1 évvel 

korábban ajándékba kaptunk a 

szülői munkaközösségtől. Utólag 

is köszönetet mondunk érte. A 

gyerekek napokig élvezték az 

óvoda udvarán a hó kínálta élmé-

nyeket.  

   Benti tevékenységeink közül 

kedvencünkké vált a tornaterem-

ben rendezett reggeli „Exatlon” 

TNM rendelet: HÉSZ: 

  

Jelmagyarázat: Jelmagyarázat: 

 

Kerékpárút kialakítására  

alkalmas nyomvonal: 

 
Parti sétány kialakítására alkalmas  

nyomvonal:  

 

 

Közúti közlekedési terület –  

Helyi út területe (egyéb út): 

 

 

 
Innovatív energiatároló Zánkán 

 

2020 decemberében adták át Zánka külterületén, a 71-es út és a Tusakosi utca kereszteződésének 

közelében az E.on által telepített akkumulátoros energiatárolót. Az Európában is ritka, innovatív be-

rendezés célja, hogy lehetővé tegye a megújuló energiaforrások, például napelemek könnyebb bekö-

tését a hálózatba. A berendezés ugyanis képes kezelni azt a helyzetet is, ha a fogyasztók irányából 

érkezik betáplálás a hálózatba, a felesleget elraktározza, ha pedig szükség van rá, visszatáplálja. 
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versenyek bevezetése. Év elején 

sikerült a tornatermi játékokat lab-

dákkal, akadálypálya elemekkel, 

tornaszalagokkal bővíteni. Renge-

teg fejlesztési lehetőséget magá-

val hordozva, mindennapos tevé-

kenységekké váltak ezek a játékos 

akadálypályák ovisaink életében.  

    Február elején elérkezett az idő 

a nagycsoportos gyermekek szülei 

számára, hogy megismerkedjenek 

a leendő első osztályos tanító né-

nivel. Horváth Lajos a zánkai 

Bozzay Pál Általános Iskola Igaz-

gatója elfogadta a meghívást és 

Vaszkó Enikő tanító nénivel 

együtt ellátogattak az óvo-

dánkba. A nagycsoportosok 

szülei részletes tájékoztatást 

kaptak az iskoláról és a tanító 

néni rátermettségéről, munkás-

ságáról. Természetesen a tél vé-

gének egyik leginkább várt és 

kedvelt eseménye idén is a far-

sang volt. Mivel a farsangot eddig 

is zárt ünnepségként tartottuk, így 

meg mertünk szervezni egy han-

gulatos táncos élményt a gyerekek 

számára. Az ötletes jelmezekben 

idén sem volt hiány. A tavasztün-

dértől a hőlégballonon át a pók-

emberig mindenki megjelent a 

farsangi bálban. Még tortát is si-

került varázsolni a szülői munka-

közösség és Miklai Zsuzsanna 

cukrász anyuka segítségével. Ez-

úton is köszönjük. Nemcsak gyö-

nyörű, de nagyon finom is volt. 

Természetesen minden szülőnek 

külön köszönet jár a sok gyümöl-

csért, üdítőért és csomagolt édes-

ségekért, hiszen enélkül nem lett 

volna igazi a mulatság. Igaz Mol-

nár Orsit idén nem tudtuk meg-

hívni, de talán sikerült az óvó- és 

bölcsis néniknek egy remek far-

sangi dalos összeállítással és játé-

kos feladatokkal a gyerekeket egy 

kicsit elvarázsolni.  

    Az idei évben két olyan új szo-

kást is bevezettünk óvodánkban, 

amit szeretnénk majd hagyo-

mányőrző módon jövőre is megis-

mételni. A tavaszt már annyira 

vártuk, hogy téltemető népszokás-

ként az óvodában tüzet gyújtot-

tunk. Az ezt követő héten pedig 

lesétáltunk a Balaton partra és az 

általunk készített „kiszebábot 

vízre bocsájtottuk”. Természete-

sen mindkét télbúcsúztatót tavasz-

csalogató játékos dalokkal és kör-

játékokkal kísértük. A parton pe-

dig nem maradhatott el a játszótér 

birtokba vétele sem. Igazán szép 

élményekkel szerettük volna elbú-

csúztatni a telet. Tudtuk, hogy 

minden együtt töltött élmény mi-

lyen értékes. 

    Március első napjaiban sikerült 

az anyák napi fotózást a keszthe-

lyi Digital Art fotóstúdió segítsé-

gével megszervezni. Rengeteg 

gyönyörű kép készült a gyerekek-

ről a zárás előtti utolsó pillanat-

ban.  A fényképek előhívása jelen-

leg folyamatban van, április köze-

pére várható.  

     Sajnos a vírus gyors terjedése 

miatt hirtelen kaptuk a hírt 

március elején, hogy be kell zár-

nunk az óvodát. Az ezt követő na-

poktól kezdve a bizonytalanság és 

az állandó változások világát 

kezdtük ismét megélni hasonlóan 

a tavaly ilyenkori időszakhoz ké-

pest.  

    Az óvodákat a zárást követő na-

pon, március 8-án ügyeleti rend-

ben újranyitották. Lehetőséget 

kaptunk azoknak a gyerekeknek a 

fogadására, akiknek a szülei dol-

goznak vagy védekezésben vesz-

nek részt. Így hétről hétre több 

gyermek van az óvodában, hiszen 

teljesen érthető a szülők munka-

helyének védelme. Mivel böl-

csődénket nem zárták be ezért 

oda fogadhatjuk, és fogadjuk is 

jelenleg egyéb megkötés nélkül 

a gyermekeket.  

Ki szeretném azonban hangsú-

lyozni, hogy egymás egészségé-

nek védelmében csak egészsé-

ges gyermekeket engedjünk kö-

zösségbe! 

Konyhánk változatlanul üzemel 

és reggel 08.00-ig továbbra is fo-

gadja az otthon maradt óvodás és 

iskolás gyermekek, a vendég és 

szociális étkezők igényeit.  

Nagyon hiányoznak otthon ma-

radt ovisaink, azonban mindenki-

nek türelemmel kell lennie ebben 

a nehéz időszakban. Jelen pilla-

natban az április 07-re tervezett 

teljes óvodai nyitás bizonytalan, 

de remélhetőleg mielőbb teljes 

létszámban fogadhatjuk a gyere-

keket.  

Kívánok mindenkinek kitartást és 

jó egészséget, bízva a mielőbbi 

személyes találkozásban. 

Simonné Mohos Éva 

óvodavezető

 

„Exatlon” az oviban 
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Bozzay suli alsós hírei 

Tudósításomat az otthoni íróasz-

talomnál ülve írom, mert március 

8-tól ismét a képernyők elé kény-

szerülve, különböző platformok 

igénybevételével tartjuk tanítási 

óráinkat. Szerencsére minden kis-

diák részt tud venni az órákon. A 

szülők segítségével bejelentkez-

nek, majd időben visszaküldik a 

leckéket, javítanak, készítik a 

fényképeket, feltöltik a kért fel-

adatokat, stb., stb. Nagyon nagy 

köszönet a sok segítségért és tá-

mogatásért! A tél, - ha kevesebb 

közös programmal is - de változa-

tosan telt. Januárban, - osztályke-

retekben - megtartottuk a már ha-

gyományos táncházunkat, „A ma-

gyar kultúra napja” alkalmából. 

Nem maradhatott el a szokásos 

félévzáró vidám váltó-, és kidobó 

verseny sem. Februárban termé-

szetesen a farsangoltunk. Minden 

kisgyerekek beöltözött. Aranyo-

sabbnál aranyosabb jelmezeket 

láthattunk. Igazán jó kedvűen töl-

töttük a napot. Kisdiákjaink tenni-

valóik mellett különböző tanul-

mányi versenyekre is jelentkez-

tek. Herman Ottó verseny ered-

ményéről az Ökoiskola híreinél 

olvashatnak! A 3. osztályos Do-

bosi Gergely a Zrínyi Ilona mate-

matikaversenyre jelentkezett, és 

hosszú hetek óta készült a meg-

mérettetésre. Sajnos ezt a versenyt 

a vírushelyzet miatt már kétszer 

elhalasztották. (Felkészítő: Szántó 

Edit) A Bendegúz levelező ver-

seny fordulóit szorgalmasan és si-

keresen teljesíti a 2. osztályos So-

mogyi Julcsika. Filepné Julcsi 

néni által meghirdetett olvasópá-

lyázat eredménye:  

2. osztály 

1. Kis-Gali Alexander 

2. Szabó Izabella 

3. Boros- Szuper Bonifác 

4. Sólyom Helka 

    Doma Levente 

    Szabó Gyula 

    Magyar Kornél 

3. osztály 

1. Szász Attila 

2. Bánó-Weisz Benedek 

3. Nagy Johanna Petra 

4. Inhof Zorka 

    Dobosi Gergely 

4. osztály 

1. Filep Sára 

2. Szabó Márton 

 

Hajrá gyerekek, csak így tovább! 

Az iskolánk honlapján 

(www.bozzaysuli.hu ) és a Zán-

kaTv Youtube csatornáján is lát-

ható a „Válaszd a Bozzayt!” 

című, iskolánk bemutatkozó 

filmje.  

Szeretettel ajánlom mindenkinek! 
 

Balázsné Pintér Rita 

                           tanító néni  
 

Bemutatkoztak elsőseink 
 

Az idei tanév az első osztályos ta-

nulók számára a megszokottak 

szerint, de a hagyományoktól 

mégis eltérően kezdődött.  

A Covid-19 miatt már a múlt év 

márciusában elrendelt óvoda – is-

kola bezárások miatt elsőseink 

nem tudtak részt venni a szokásos 

iskolanyitogató bemutatkozó elő-

adáson, a nyílt órákon, az intéz-

mény bemutatásán. Sőt, még a 

Felhívás 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsődébe 

a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja: 2021. május 06-07. 8-16 óra 

A Bölcsődei felvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2021. május 07. 

A jelentkezéssel kapcsolatos információk elérhetők a www. zankaovi.hu, illetve a www. 

zanka.hu oldalakon. A felmerülő kérdésekkel kérem hívják a +36-87-468-103 központi tele-

fonszámot, illetve írjanak az ovoda@zanka.hu e-mail címre. 

 

 

 

 

 

 

 
Online órán a 2.o. 

http://www.bozzaysuli.hu/
mailto:ovoda@zanka.hu
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beiratkozásuk is online módon 

történt tavaly áprilisban. 

Szerencsére azonban gyorsan is-

kolássá váltak elsőseink. Megle-

pően ügyesek, önállóak és fegyel-

mezettek voltak már szeptember-

ben is.  Nagyon örültek, amikor 

megtudták, hogy az idei tanévben 

lesz bemutatkozó műsor, amiben 

ők lesznek a főszereplők. Mártika 

nénivel, a tanító nénijükkel közö-

sen kiválasztották az Aranyszőrű 

bárány című mesét, amit elolvasás 

után egy kicsit modernebbre 

„hangszereltek”. A szereposztás 

könnyedén ment, mindenki vá-

laszthatott egy karaktert, így már 

csak a próbák megszervezése és a 

díszletek, jelmezek elkészítése 

maradt hátra. A próbákat rövidebb 

– hosszabb idejű betegségek lassí-

tották, de az elsősök lelkesedése 

végig kitartott. Aztán persze, 

ahogy az a mesékben is lenni szo-

kott, mire az előadásra került a 

sor, addigra mindenki egészséges 

lett, mindenki tudta a szövegét és 

a szerepét, azaz a végére minden 

összeállt. Nagyon sokat köszön-

hetnek az elsősök Szabó Ida néni-

nek, a napközis nevelőjüknek is, 

aki a próbákon segítette a felké-

szülést. A díszletek elkészítésé-

ben köszönet illeti Stumpfné Vass 

Violetta tanár nénit, akinek a szé-

pen megfestett háttereket köszön-

hetik a kicsik és Egyedné Gitka 

nénit, iskolatitkárunkat is, aki a 

díszletezésben segédkezett. Külön 

köszönet Vass Gyulának, aki nagy 

türelemmel vette fel és nagy szak-

értelemmel vágta össze a „filmün-

ket”. 

A színdarab próbái alatt és az elő-

adás során a gyerekek nagyon jól 

érezték magukat. Élvezték a sze-

replést, csodálatos teljesítményt 

nyújtottak. Dicséret illeti elsőse-

inket a „Válaszd a Bozzayt!” kis-

filmünkben mutatott teljesítmé-

nyük miatt is.    Nagyon ügyesen 

számolnak, remekül írnak és ol-

vasnak.  Azt is megmutatták, hogy 

milyen fegyelmezettek, érdeklő-

dőek, szorgalmasak, mára már 

igazi Bozzaysok lettek. 

 

             Sántáné Magda Márta 

                 1. o. tanító nénije

Hírek a felső tagozaton 
 

  Nehéz időszak ez a Szülőknek, 

tanítványainknak – de a peda-

gógusoknak is, akiket nagy fe-

lelősség terhel, hogy oktatási-

nevelési munkájukat a megvál-

tozott körülményekben lelkiis-

meretesen teljesíthessék. Na-

gyon tiszteljük a Szülőket, 

Nagyszülőket, akik segítik ezt 

a feladatokkal, kihívásokkal 

teli időszakot. Közös felelőssé-

günk, hogy a gyerekek aktívan, 

értelmesen töltsék az „online”-

időszakot.  A szigorító intézkedé-

sek, a járvánnyal való harc új ki-

hívásokat teremtett, de ezt meg-

előzően voltak közös, értéket te-

remtő programjaink. 

  Január 22-én kultúra-napi meg-

emlékezést tartottunk a Bozzay-

rádió segítségével. A 6. osztályos 

tanulók (Lili, Luca, Fecó, Hanna, 

Marci) lelkesen olvasták fel a 

Himnusz keletkezésének körül-

ményeiről és a magyar kultúráról 

szóló érdekes szövegeket.  

  A „Diktátorok áldozatai” emlék-

nap alkalmából közösen megte-

kintett dokumentum-filmekkel, az 

ezekhez kapcsolódó érdekes be-

szélgetésekkel próbáltuk alakítani 

felsős tanulóink gondolkodását, 

megítélését a – körülöttünk lévő 

világban is meglévő, fenyegető - 

rendszer veszélyeit, állampol-

gári jogaik aktív, védelmező 

gyakorlását hangsúlyozva. 

Hagyományteremtő farsangi tél-

búcsúztatásunkat sajnos nem 

rendezhettük meg.  

Iskolánkban a német nemzeti-

ségi népszokások mellett az idei 

tanévtől a magyar nép- és honis-

meret is tanórai keretet kapott 5. 

osztályban, erősítve ezzel múl-

tunkban gyökerező összetartozás 

tudatát. 

  Büszkén mondhatjuk, hogy a 

„Bozzay”-ban a hazaszeretetet, a 

lokálpatriotizmust erősítő rendez-

vényeknek több évtizedes hagyo-

mánya van. Sajnos, ez az elmúlt 

két esztendőben korlátok közé 

 

6. o. tanulói a Magyar Kultúra napján 
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szorult. Idén az 1848-1849-es for-

radalom és szabadságharc alkal-

mából is új „formát” kapott szép 

ünnepünk. A Zánka Tv ünnepi 

műsorában a 2019-es – Faluház-

ban megtartott – megemlékező 

műsorunkat idézte fel.  Az ünnepi 

témához filmajánlásokkal, a fil-

mekhez kapcsolódó kérdésekkel, 

gyakorlati feladatokkal (’48-as 12 

pont) interaktív részvétel tette le-

hetővé az ünnep személyes meg-

élését. 

Március 27- én rendezték az 

Arany János magyar verseny or-

szágos döntőjét, melyen Szabó 

Csoma 6. osztályos tanuló 12., 

Barátossy Szabolcs 7. osztályos 

tanuló pedig 13. helyezést ért el. 

Ebben a rendkívüli időszakban 

nagy szerepe volt döntőseink iz-

galmának, kitartásának. Gratulá-

lunk fiúk! 

Ha megpróbáljuk reálisan érté-

kelni az elmúlt – majdnem - egy 

évet, mindnyájan „kiálltuk a pró-

bát”. Higgyük, hogy jobb idők 

várnak ránk!   

Csékei Marianna 

Stumpfné Vass Violetta 

 

Német versenyek 

Legendäre Sissi országos német 

nyelvi projektversenyen már 39 

diákunk (4.-8. osztályos tanulók) 

13 csapatban oldotta meg a fel-

adatokat. 4.-16. helyezést értek el 

az országos versenyen. Ezek a 

számok. De az eredmények!! Na-

gyon büszkék vagyunk rátok, tud-

juk, milyen sok energiát fektette-

tek bele a projektmunkába. Le a 

kalappal, dicséret illet benneteket. 

(arról nem is beszélve, hogy fél! 

ponttal maradtatok le a dobogó-

ról) Csak így tovább!  

A Löwenzahn elnevezésű 2 fordu-

lós egyéni országos online ver-

senyre 14 tanulónk jelentkezett. A 

tanulók elektronikus úton tölthet-

ték ki az érdekes, az életkori sajá-

tosságokat figyelembe vevő fel-

adatokat. Nagyon szép eredmé-

nyek születtek!!! Hajrá Bozzay! 

A további eredmények megtekint-

hetők az iskola honlapján, illetve 

Facebook oldalán! 

www.bozzaysuli.hu 

www.facebook.com/bozzayiskola 
 

Siposné Bányai Ildikó 

Harapu-Kiss Tünde 

A Herman Ottó levelezős termé-

szetismereti verseny első forduló-

ját legjobban teljesítő tanulók:  

3. osztály: Bánó-Weisz Benedek, 

Nagy Johanna és Szász Attila, a  

4. osztály: Szabó Márton, az  

5. osztály: Bácsi Bence, Dajka 

Emma és Scher Gergely,  

a 6. osztály: Molnár Boglárka és 

Szabó Csoma.  

A madarak a digitális oktatás 

idején is felkeresték az iskola ud-

varán található madáretetőket, 

így rendszeres etetésükről ekkor 

is gondoskodtunk. A napraforgó-

magot a Barátossy család biztosí-

totta számunkra, amit ezúton is 

köszönünk! 

A vírushelyzet miatt a Víz Világ-

napja megemlékezést online tar-

tottuk. 

Molnár Katalin 

 

Felvételi 2021 

Nyolcadikosainkkal már 2020 

szeptemberében megkezdtük a 

felkészülést a 2021. január 23-ára 

kitűzött központi magyar és mate-

matika felvételire. 

A diákok leginkább a matematiká-

tól tartottak, ezért többletórát is 

beiktattunk az órarendjükben sze-

replő órákon felül. A felkészülési 

idő alatt energiát és időt nem kí-

mélve készültek a nagy napra. 

 

 

A sok munka végül meghozta az 

eredményét, mert az országos át-

lagot alaposan meghaladó pont-

számokat értek el, amire nagyon 

büszkék vagyunk! 

Iskolánkban a felkészítést ma-

gyarból Stumpfné Vass Violetta, 

matematikából Loch Ildikó vé-

gezte. 
 

Sportos hírek 

Jól kezdődött a 2021-es év a Boz-

zay Általános Iskolában! 

 
Ma-

gyar 

Mate-

matika 

saját 

eredmé-

nyünk 

27,3 28,7 

országos  

átlag 
24,4 22,7 

Löwenzahn eredménye 

 

 

Ökoiskolai hírek 

http://www.bozzaysuli.hu/
https://www.facebook/
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Több mint 14.446.180.- Ft-os pá-

lyázat elnyerésével megújult isko-

lánk sportcsarnokának padozata. 

Immár egy korszerű rugalmas fa-

burkolaton zajlanak a testnevelés 

órák és a sportszakkörök, kímélve 

ezzel a tanulók egészségét. Ter-

mészetesen a küzdőtér vonalazása 

is frissítve lett, kézi és a kosár-

labda felfestéseken túl már szab-

ványos és korosztályos röplabda 

pályák is helyt kaptak a szépen 

csillogó parketten. 

A felújítás után néhány héttel el-

készült a Szent Benedek Röp-

labda Akadémia támogatásával a 

szabványos röplabda pályához 

tartozó hálótartó konzolpár is, 

amit ezúton is köszönök. Február 

első hétvégéjén iskolánk felső ta-

gozatos röplabdás lányai vehetek 

részt egy barátságos röplabda tor-

nán Balatonfüreden, a Szent Be-

nedek Röplabda Akadémia szer-

vezésében. Igazán jó hangulatú 

mérkőzéseknek lehettünk tanúi. 

Március 28-án szintén Balatonfü-

reden rendezte meg a Magyar  

Röplabda Szövetség nyolc csapat 

részvételével az U11-es röplabda 

tornát, melyen a Bozzay Iskolát 

Kartaly Liliána, első osztályos ta-

nuló képviselte. 

                             Bede Tamás 

testnevelő tanár 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúra a Covid idején, avagy online programok a Faluházban 

Új év, új tervek, legalábbis így 

gondoltuk még 2020-ban. Re-

ménykedtünk, hogy nagyon hamar 

helyre áll az élet, és a vírushelyzet 

megszűntével újra élvezhetjük a 

gondtalan együttlétet, a külön-

böző programokat, rendezvé-

nyeket, a tartalmasan eltöltött 

órákat. 

  Sajnos azonban a 2021 nem 

éppen a legszerencsésebben kö-

szöntött ránk. Újabb problé-

mákkal, és újabb gondokkal kell 

megküzdenünk nap, mint nap. 

Ettől függetlenül úgy éreztük, 

hogy továbbra is biztosítanunk 

kell a lakosságnak a kulturális 

programokat, még ha nem is élő-

ben, de legalább online 

kapcsolaton keresztül. Ennek tu-

datában, folytattuk a munkánkat, 

ahogy már azt 2020 októberében 

elindítottuk, a Faluház Facebook 

oldalán, élő műsorok formájában.     

Az idei első műsorunkat, a Ma-

gyar Kultúra Napját, egy kerek-

asztal beszélgetés formájában, te-

kinthették meg az érdeklődők élő 

adásban a Faluház Facebook 

oldalán keresztül 2021. január 22-

én. Meghívott vendégeink voltak 

Kocsis Ervinné nyugdíjas taní-

tónő, Zánka díszpolgára, és a 

„Zánka Községért” kitüntetés tu-

lajdonosa, Marosszékyné Csósza 

Mária, szintén nyugdíjas peda-

gógus, a Zánkai Nőklub veze-

tője, a Kulturális Bizottság 

tagja, Horváth Lajos iskola-

igazgató, képviselő, a Kulturá-

lis Bizottság elnöke, Filepné 

Kovács Julianna könyvtáros, A 

Zánkai Általános Iskoláért Ala-

pítvány elnöke. A Magyar Kul-

túra Napja egy nagyon sokrétű, 

nem könnyű téma, mégis egy jó 

hangulatban eltöltött tartalmas be-

szélgetés kerekedett ki belőle, 
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nagy nézettséggel. Tulajdonkép-

pen idézőjelben úgy is mondhat-

juk, hogy sokkal többen „jöttek el 

a műsorra”, mintha rendes viszo-

nyok között a Faluházban tartot-

tuk volna meg a programot, hiszen 

ezer feletti nézőszámot ért el ez a 

közvetítés.  

   A tél a disznóvágások ideje, és 

ebben az évben a 20. disznóvá-

gása lett volna az Okályi Iván 

Kertbarát Körnek. Az évforduló 

alkalmából nosztalgiáztunk egy 

kicsit az elmúlt évek disznóvágá-

sairól, és egy online kerekasztal 

beszélgetést folytattunk a Kertba-

rát Kör vezetőjével Mészáros Gé-

zával, és a kertbarátok néhány tag-

jával Albert Ferenccel, Dél Jenő 

bácsival és Resze Tiborral 2021. 

február 11-én.  Mikor, hol, hogyan 

kezdődött a disznóvágás hagyo-

mánya Zánkán? Mi történik, hogy 

történik, na és persze kinek mi a 

feladata, a minden évben ezen a 

hajnalon, és napon? Csőstül jöttek 

a kérdések, és válaszok. A műsor-

ban természetesen felidéztük az 

elmúlt disznóvágások jó hangula-

tát is az összegyűjtött fotók segít-

ségével, melyet levetítettünk a né-

zőknek. Jó lett volna minden tagot 

meghívni a beszélgetésre, de saj-

nos a vírus nem adott erre lehető-

séget. Ettől függetlenül reméljük, 

hogy a klubtagok büszkék voltak 

vendégeinkre, akik remekül kép-

viselték az egész csapatot!  

  Ahogy a program véget ért máris 

elkezdtük szervezni az Ismeretlen 

Ismerős sorozatunk 4. részét, 

melyben Iván Katalin volt a ven-

dégünk 2021. február 26-án este. 

Kati jelenleg Kővágóörsön él, de 

annyi emlék köti Zánkához, hogy 

zánkainak mondható. Pár évesen 

került ide a családjával, és egy 

igazi közéleti személyiség vált be-

lőle. Sok mindennel dicseked-

hetne, de ő elsősorban Tanítónő. 

Mindig is ez éltette őt, és nyugdí-

jasként is ez a szenvedélye. Jó volt 

visszaemlékezni a régi emlékekre, 

a Zánkán köttetett örök barátsá-

gokra.   

   Az első két hónap pillanatok 

alatt véget ért, csak úgy pörögtek 

a napok a naptárban, és máris 

márciust írunk. Ilyenkor már lázas 

készülődés szokott lenni a Falu-

házban a nőnapi próbák miatt, de 

most csak mi készülődtünk. Új 

stúdiót építettünk a nőnapi műsor-

hoz, mert eredetileg az volt a ter-

vünk, hogy a színjátszókör férfi-

tagjaival készítjük az online mű-

sort, de sajnos a vírus ismét közbe 

szólt. A szabályokat be kellett tar-

tanunk és a távolságtartás miatt, 

csak pár szereplőt hívhattunk 

meg. De ki legyen az a pár ember? 

Merült fel a kérdés bennünk, és 

sajnos meg kellett húznunk a vo-

nalat. Mivel a Nőnap 2012-re ve-

zethető vissza, egy fagyos januári 

délutánra, amikor pár zánkai férfi-

úban megfogalmazódott a gondo-

lat: „Tartsunk minden évben Nő-

napi rendezvényt Zánkán!” - 

Nagy volt a lelkesedés, csak úgy 

szikráztak a gondolatok, az ötle-

tek, hogy hogyan is kéne neki-

fogni ennek a szép gesztusnak? 

Aztán megtörtént!  A műsor ösz-

szeállt, és 2012. március 9-én 

színpadra lépett a nagy csapat óri-

ási sikerrel. Így a 2012-ben szín-

padra lépett gárdát hívtuk meg 

március 8-ára egy visszaemléke-

zésre, hiszen az ő nevükhöz köt-

hető a Zánkai Nőnap, de mivel a 

Zánkai Színjátszókör egy igazi 

csapat, méltón képviselték a töb-

bieket is, akik otthon izgultak a 

képernyők előtt. Az akkori csapat 

tagjai voltak: Balázs Zsolt, Böhm 

Tamás, Péringer Miklós, Szabadi 

Károly, Szabó Péter, és ehhez a 

gárdához csatlakozott Szabó 

Zsolt, aki gyönyörű dalaival vette 

le a lábáról a hölgyeket. A beszél-

getés folyamán végig haladtunk 

évről-évre a nőnapi műsorokon. 

Ennek kapcsán láthattuk a további 

szereplőket is, akik a következő 

években kapcsolódtak a fiúkhoz, 

Török Gyula, Loch Ottó, Sólyom 

Jenő, Szakmány László, Páll Ár-

pád, Sibak András, Bácsi Jenő, 

Gaál Tibor, Királyházi Dániel, 

Petrás Róbert, Móró Zsolt, ven-

dégszereplők voltak Egyed István, 

dr. Oláh Kálmán és Varga Zoltán. 

A nőnapi műsorokat Böhm Tamás 

írta és rendezte. Reméljük, hogy a 

következő évben egy újabb darab-

bal tudnak színpadra lépni a fiúk, 

rendes körülmények között a Fa-

luházban!  

    A húsvéti ünnep alkalmából 

TOJÁSFÁT állítottunk a Faluház 

udvarán, ebben az évben sem tud-

tunk közösen díszíteni, de felhívá-

sunkra nagyon sokan akasztottak 
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szép hímes tojásokat a fára. Min-

denkinek köszönjük! Húsvét va-

sárnap és hétfőn Tojáskereső Tú-

rára hívtuk a lakosságot a Parker-

dőbe, és úgy tűnik a felhívás na-

gyon népszerű volt. Mindkét nap 

családok sora indult a tojások 

nyomába, és izgatottan haladt vé-

gig a piros szalagokkal kijelölt út-

vonalon.  A „tojásokat” olyan he-

lyekre rejtettük el, melyet min-

denki könnyen megtalált, egy kel-

lemes séta alkalmával. A játék 

nem verseny volt, inkább egy tar-

talmas, vidám túra a friss levegőn 

azokkal, akiket szeretünk!  

   Április 11-én ünnepeltük a Ma-

gyar Költészet Napját. Ezt a prog-

ramot sem szerettük volna ki-

hagyni, de mivel a Faluház még 

mindig zárva van, valami mást, 

valami újat próbáltunk kitalálni, 

amiben szintén a közösség össze-

tartó erejét használtuk fel, hiszen 

Zánka ettől más, és ezzel tűnik ki 

a többi település közül, a kiváló 

közösségével. Meghirdettünk 

egy online versmondást úgy, 

hogy tulajdonképpen a részlete-

ket az utolsó pillanatig titokban 

tartottuk, hogy meglepetés le-

gyen a lakosságnak. Radnóti 

Miklós: Nem tudhatom… című 

versét szavaltuk úton-útfélen, 

otthon, a ház előtt, a játszótéren 

vagy az erdőszélen pontosan 32-

en. Hogyan állt össze a vers? Fel-

hívásunkra többen jelentkeztek, 

de volt olyan is, akit az utcán szó-

lítottunk le, és megkérdeztük: el-

szavalna egy sort Radnóti versé-

ből? Nagyon jó érzés volt, hogy 

senki nem utasította vissza a ké-

rést. Ahol, és ahogy voltak, már 

szavaltak is, a kamera pedig már 

vette is sorokat. Két nap forgat-

tunk és összeállt a vers. Azt hi-

szem, nyugodtan mondhatjuk, 

hogy a 2021-es Költészet Napja 

Zánkán nem mindennapi esemény 

lett, és örökre beírja magát Zánka 

történelmébe!  

Minden lelkes résztvevőnek kö-

szönjük a szereplést!  

Egy kis háttérinformáció arról, 

hogy is zajlanak az online adá-

sok?  

  Amikor 2020 októberében elért 

minket a második hullám, és ismét 

be kellett zárni a kulturális intéz-

ményeket, akkor úgy döntöttünk, 

hogy nem várunk, nem álmodo-

zunk, hogy majd egyszer talán 

újra lehet nyitni, hanem belevet-

jük magunkat a műsorkészítésbe, 

ami valljuk be, nem is olyan egy-

szerű feladat. Először is ki kellett 

találni, hogy egyáltalán milyen 

műsorok legyenek, meg kellett te-

remteni a technikai feltételeket, 

kialakítani és berendezni egy stú-

diót, amit mindig az éppen aktuá-

lis műsorhoz igazítunk, de előfor-

dult az is, hogy külső helyszínre 

települtünk ki. Aki megfordult a 

Faluházban meghívott vendég-

ként, az tudja, hogy hol az előtér, 

hol a színpad alakul át stúdióvá, 

hogy nem lehet lépni a sok kábel 

és vezeték miatt, hogy a mikrofo-

noktól nem lehet megmozdulni, 

de sebaj!  Aztán minden műsor-

hoz kell két műsorvezető, hát ezek 

vagyunk mi, Böhmné Kocsis Szil-

via, Böhm Tamás. Szerencsére 

Tamás minden műsornál és ren-

dezvénynél önkéntesként dolgo-

zik már lassan 10 éve a Faluház-

ban. Hol műsort vezet, hol hango-

sít, hol termet rendez, de szívesen 

csináljuk mi ezt így együtt, amíg 

lehet, és amíg örömmel tudjuk csi-

nálni. Aztán szükség volt két tech-

nikusra is, akik a képet és a hangot 

vezérlik, a bejátszásokat indítják, 

figyelik a Facebook kapcsolódást, 

stb. Erre szerencsére a 16 éves fi-

unk Marcell, és a barátja Morvai 

Tamás vállalkozott, amiért nem 

lehetünk elég hálásak, hiszen Nél-

külük nem sikerült volna. Egy élő 

műsort nagyon sok szervezés előz 

meg. Ebben a szervezésben, az 

előkészítésben segít nekünk Bá-

csiné Bogáncs Nikoletta, akire 

mindig számíthatunk. Amikor ki-

találjuk, hogy mi legyen a követ-

kező műsor, akkor a meghívott 

vendégünkkel, vendégeinkkel 

egy előzetes találkozót szerve-

zünk, ahol átbeszéljük a műsor lé-

nyegét. A találkozó után kell egy 

plakát, hogy milyen műsor lesz, 

aztán meg kell szerkeszteni az élő 

műsorhoz a bejátszásokat, a főcí-

met, a fotókat, a videókat, meg 

kell tervezni az egész adás forga-

tókönyvét, és még sorolhatnám.  

Szóval az online műsorokhoz is 

idő, elkötelezettség és odaadás 

kell. Kell, hogy szeressük, amit 

csinálunk, de kell az is, hogy ért-

elme legyen ennek a munkának. A 

kultúrában eltöltött időt nem lehet 

 

Böhm Marcell és Morvai Tamás 
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órákban mérni, nálunk nem 8-16 

óráig tart a munkaidő, és ha vé-

geztünk letesszük a tollat, a ceru-

zát, becsukjuk magunk mögött az 

ajtót, és hazamegyünk. A mun-

kánk nagy része sokszor délután 

kezdődik és pörögnek a gondola-

taink otthon, este, és hétvégén, 

hogy mit lehetne, hogyan lehetne 

még többet kihozni az adott hely-

zetből. Általában mi akkor dolgo-

zunk, amikor más pihen, este, hét-

végén, ünnepnapokon stb., hét-

közben pedig folynak a nem kis 

feladattal járó előkészítő munkák.  

A kultúrában eltöltött munka 24 

órás hivatás, amit csak szívvel és 

lélekkel érdemes csinálni, és talán 

Önök is érzik, hogy megpróbá-

lunk beleadni mindent, magunkat, 

a személyiségünket, előtérbe he-

lyezni a Faluházat az otthonunk-

hoz képest, és még sorolhatnánk, 

hogy Zánka kulturális élete gaz-

dag legyen, és a vírus alatt se áll-

jon le. Hogy mik a terveink? Estig 

sorolhatnánk a gondolatokat, a le-

egyeztetett időpontokat, a követ-

kező hónapok terveit, de hogy mit 

tudunk ebből megvalósítani, az 

nehéz kérdés. Mindenesetre, amíg 

lehetőségünk lesz rá, és amíg 

örömmel csinálhatjuk azt, amiben 

hiszünk, addig dolgozunk, akár 

online kapcsolaton keresztül, akár 

másképp, mert az élet megy to-

vább, és nekünk az a feladatunk, 

hogy Zánka kultúráját, hagyomá-

nyait megőrizzük, fejlesszük és 

tovább adjuk. 

Ennek kapcsán egy Kodály Zoltán 

idézettel szeretném zárni a Falu-

ház rovatát:  

 „Kultúrát nem lehet örökölni. Az 

elődök kultúrája egykettőre elpá-

rolog, ha minden nemzedék újra 

meg újra meg nem szerzi magá-

nak.” 

(Kodály Zoltán) 

Mindenkinek jó egészséget kívá-

nunk, abban a reményben, hogy 

hamarosan már a Faluházban ta-

lálkozhatunk!  

Böhmné Kocsis Szilvia 

Böhm Tamás 

Bácsiné Bogáncs Nikoletta 

 

 

 

Zánkai Nők - Élet a karanténban 

 

A tavalyi karantén idején, a Nő-

klub tagjai megírták apró örömei-

ket. Idén kértem, hogy garnírun-

gok témában merüljünk el. Nem 

igazán jött be. Más volt a hangu-

lata ennek a karanténnak. Mígnem 

Kovácsné Farkas Judit, aki aktív 

tagja az Életmód klubnak is, nagy 

környezetvédő, nyitott szemmel 

járó ember, észrevette, hogy a ját-

szótérnél a patakparton biz ismét 

lenne takarítani való…  A face-

bookon meg is szervezte, amit én 

nagy dolognak tartottam. Judit az 

alábbi e-maillel válaszolt.  

„Igazából nem találom akkora hír-

nek a dolgot. Sőt, voltaképp ez 

egy facebookon szerveződött, 

spontán dolog volt: én ott említet-

tem, hogy a 2 éve csinált takarítási 

 

Támogassa adója 1%-ával a Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesületet! 

 

Zánka kulturális életének segítése érdekében tisztelettel kérjük Önöket, hozzátartozójukat és 

ismerőseiket, hogy felajánlásukkal támogassák egyesületünket! 

Előre is köszönjük támogatásukat! 
 

Gaál Tibor Lászlóné 

A Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesület elnöke 

8251 Zánka, Rákóczi út 32. 

Adószám: 19026978-1-19 
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akció után ismét gyűlik a szemét, 

és tenni kéne valamit. Erre már 

rögtön az a válasz jött, hogy pon-

tosan hol, mikor? Ha jól emlék-

szem, Irma volt, aki elsőnek vette 

a lapot. Utána jelentkeztek a töb-

biek is, hogy feltétlenül jönnek: 

Erika, Zia, Vera, Bogdán Márti.   

Herceg Marika is segített eszkö-

zökkel, közben érdekeseket me-

sélt arról, hogy a kanász valami-

kor régen, hogy itatta ott hatalmas 

vályúból az állatokat, aztán azok, 

hogy mentek haza.  

A nagy dolog az volt, hogy semmi 

noszogatás nem kellett, szívesen 

csináltuk, közben kicsit azért be-

szélgethettünk. Nagyobb csapat 

talán nem is lett volna jó ebben a 

járványos időszakban.  

Polgármesterünk is megnézte, mit 

csinálunk, majd kicsit beszélget-

tünk is közös ügyekről.” 

A résztvevő, munkálkodó nők 

névsora: Némethné Irmus, Sza-

bóné Erika, Szabó Hortenzia, 

Baksa-Soós Veronika, Bogdán 

Márti, Hercegné Marika, no és a 

főszervező Kovácsné Farkas 

Judit. Elismerés illeti őket, már 

csak azért is, mert itt tulajdonkép-

pen az átfedések miatt 3 civil szer-

vezet képviseltette magát: Élet-

mód klub, Nőklub, Pávakör.  

Az összefogás ereje!  

Természetesen már nagyon várjuk 

az újraindulást. Jó lenne nagyobb 

létszámban együtt lenni, csevegni, 

tervezni, a megszokott klubéle-

tünket élni! 

 

Marosszékyné Csósza Mária  

Nőklub 

 

 

Új rovatunkban zánkai, illetve zánkai kötődésű embereket szeretnénk 

megismertetni az olvasókkal. 

Horváth Lajos 25 éven keresztül szerkesztette a Zánkai Hírmondót, ami 

jelen formáját, terjedelmét, minőségét az ő főszerkesztősége alatt 

kapta. Sorozatunk első riportalanya ki más is lehetne, mint Ő maga?! 

„A szülőföld gyökerei elkísérnek a koporsóig.” 

Horváth Lajos 

     

 

 

Beszélgetésünket 3 óra elteltével 

azért hagytuk abba, mert a kijárási 

korlátozás miatt 20:00 órára haza 

kellett érnünk. Horváth Lajos mű-

veltsége, tudása, valamint az a 

szív-lélek lelkesedés, ahogyan a 

hivatásáról és úgy egyébként is 

bármiről képes beszélni lehetet-

lenné teszi, hogy egy ilyen újság 

terjedelmeinek megfelelő interjú 

készüljön vele. Remélem azért, 

hogy ennek a riportnak az elolva-

sása után olyan, vagy legalábbis 

hasonló érzésekkel teszik le az új-

ságot, mint amilyen érzésekkel én 

felálltam beszélgetésünk kény-

szerű befejezése után. 

   Az igazgatói irodában találkoz-

tunk, ahová belépve az iskolai 

évek emlékei gyermeki izgalom-

mal árasztják el az embert. A 

könyvek illata tölti be a helyisé-

get. Az asztalon hatalmas fa sakk-

tábla. A falon Széchenyi István 

képe, a szekrényen Kopácsy Jó-

zsef 1841-es, Veszprém egyház-

megyei térképének másolata. Író-

asztalán csak annyi könyv és papír 

van, amennyi egy biológia-föld-

rajz szakos tanár, volt történész-

muzeológus, vagyis egy igazi ér-

telmiségi ember asztalán szükség-

szerűen lehet, vagyis amennyi el-

fér rajta.  

  Nem szokványos választ ad a 

származására vonatkozóan – 

„Kisalföldi vagyok, Tárkány köz-

ségből.” A Zánkai Hírmondóban 

olvasható T. Horváth Lajos alá-

írásból innen a „T.”, Tárkány. 28 

éves korában a Honismeret című 

folyóiratban jelent meg publikáci-

ója. Az újságba szintén rendszere-

sen publikált az ELTE neveléstör-

téneti professzora és a Pest me-

gyei főlevéltáros, akiket szintén 

Horváth Lajosnak hívtak, ezért 

került a neve elé a „T.”. Mint 

mondja, „a szülőföld gyökerei el-

kísérnek a koporsóig.” Édesapja a 

szomszéd településen, a Bábolnai 

Állami Gazdaságban dolgozott, 

mint tetőfedő. Édesanyja 

 

 

Zánka arcai 

Fotó: Egyedné K. Margit 
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csecsemőgondozó volt, de a gye-

rekek megszületése után háztar-

tásbeli lett. Egy húga van, aki csa-

ládjával Győrben él. Ahogy fogal-

mazott, „kisparaszti gyökerei van-

nak”, amire mai napig büszke. 

Mindig volt földjük, ahol kukori-

cát termeltek, valamint évi 1000-

1200 liter borukhoz szőlőt művel-

tek. Állattartással is foglalkoztak, 

a megtermelt takarmányt a több 

száz szárnyas és a disznók fo-

gyasztották el. Aktívan részt kel-

lett vennie a munkában, viszont 

már ekkor is látszott, hogy meny-

nyire meghatározó a személyisé-

gében a közösségi élet szeretete:  

- Nem szerettem, mert mire össze-

szedtem a tojásokat, addigra a 

többi gyerek már rég kint focizott 

a pályán! Ezt a kiesést kell bepó-

tolnom a gyerekekkel a műfüves 

pályán! – mondta a rá jellemző 

harsány nevetéssel. 

Jó tanuló volt. Nem kitűnő, de jó 

tanuló. Középiskolába a kisbéri 

Táncsics Mihály Gimnázium ma-

tematika tagozatára járt, szinte 

egyedüliként választott humán be-

állítottságú pályát.  

- Ha van összefüggés a matek és a 

sakk között, talán a sakk maradt 

meg ebből a matek tagozatból. – 

mondta nevetve. Mindig szerette a 

sportot. Jól focizott, a középisko-

lai magasugró csapatban „együtt 

ugrált” a Jámbor ikrekkel (Jámbor 

József magasugróval). Kisgyer-

mek kora óta imád sakkozni, ami 

nem is csoda, hiszen már gyer-

mekkorában megtanulta egy tár-

kányi féllábú háborús veterántól, 

hogy „Tárkányon két dolognak 

van talaja, a sakknak és a kukori-

cának”.  

  Későn döntötte el, hogy a tanári 

hivatást választja, ahogy ő fogal-

mazott, „mindig játékos, későn 

érő típus” volt. Földrajzból a leg-

jobb volt, a történelmet is szerette. 

Történelemtanáruk azonban el-

ment szülni és jött helyette egy 

idős tanárnő, aki a fiúk által elkö-

vetett sorozatos csínytevések mi-

att minden fiúnak hármast adott az 

osztályban. „Beszélni már akkor 

is tudott”, ezért vonzotta az okta-

tás. 1979-ben végzett (a történe-

lem hármas miatt) biológia-föld-

rajzszakos tanárként az egri tanár-

képző főiskolán. Akkori feleségé-

vel sok munkalehetőséget meg-

néztek, de nem találtak olyat, ami 

megfelelt volna az elképzeléseik-

nek. A tanári pálya részeként 1 

hónapos kötelező úttörővezetői 

gyakorlatra kellett menni abban az 

időben. Ezt ők a zánkai úttörőtá-

borban töltötték, ahol sikerült el-

helyezkedniük, mint beosztott pe-

dagógus. Egy 32 m2-es, szőnyeg-

padlós, összkomfortos, az akkori 

magyar átlagszintet meg is haladó 

szolgálati lakásban tudtak így 

lakni. Bár szaktantárgyait mind-

végig tanította, ő más szeretett 

volna lenni, nem úttörővezető. 

Ekkor vette meg élete első kocsi-

ját, családi segítséggel egy új Sko-

dát. Sokat utaztak, szüleit havonta 

meglátogatták. Ebben az időszak-

ban hívták be másodszor is kato-

nának, tartalékos tiszt képzésre 

Szolnokra (először főiskola előtt 

Kiskőrösön katonáskodott 11 hó-

napig). Bár megjegyzi, hogy nem 

örült neki, mert mindkét alkalom-

mal alföldi városban volt és 

számára a dunántúli dombos-he-

gyes vidék sokkal izgalmasabb, 

de igazi tanítóként azonnal elmél-

kedni kezd azon, hogy Petőfi ide-

jében, még a Tisza szabályozása 

előtt hogyan nézhetett ki az Alföld 

(Petőfi Sándor: Az alföld c. verse 

kapcsán). 1982-ben építkezni kez-

dett Zánkán, három tanár kollégá-

jával egy társasházat építettek fel. 

A négyesből hárman még mindig 

ott élnek, igazi jószomszédi kap-

csolatban. 1982-87-ig építkezett, 

mellette dolgozott és ez idő alatt 

az ELTE BTK levelező tagozatán 

történelmet tanult. Izgalmas volt 

ez az időszak számára. Tanulmá-

nyai miatt 4 hetente 4 napot kellett 

Budapesten töltenie, „kinyílt Bu-

dapest”, melynek kulturális és po-

litikai pezsgését nagyon élvezte 

(közeledve a rendszerváltáshoz 

egyre izgalmasabb dolgoknak le-

hetett részese). Ez idő alatt 2 évig 

oktatási felelős is volt, melynek 

kapcsán akadémikusokat, értelmi-

ségieket hívott meg, előadásokat 

szervezett. Sohasem politizált ak-

tívan, a rendszerváltásnak inkább 

az intellektuális részével foglalko-

zott. 1984-től az úttörőtáborban 

lévő múzeumban helyezkedett el, 

ahol ifjúságtörténeti, úttörőtörté-

neti kiállítás volt, amit 1989-től 

gyermekszervezet-történeti múze-

umnak hívtak. Rendszerváltás so-

rán az MTV gyermek mesefilmje-

inek bábfiguráit állították ki a mú-

zeumban. 1991. január 1-ével 

azonban 163 főt elbocsátottak, 

köztük Horváth Lajost is. Ezt kö-

vetően a Pro Renovanda Cultura 

Hungariae Alapítvány történész 

ösztöndíjasa, Budapesti könyvtá-

rakban és levéltárakban ifjúsági 
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egyesületek történetét tanulmá-

nyozta, ifjúságtörténeti kutatáso-

kat végzett. Családi neveltetésé-

nek köszönhetően semmiféle le-

nézés nem volt benne semmilyen 

munkát illetően, ezért a pénzkere-

set érdekében a tudományos tény-

kedése mellett volt segédmunkás, 

volt, hogy újságot, vagy sorsje-

gyet is árult. 1993-tól a veszprémi 

Laczkó Dezső Múzeum történész-

muzeológusa volt, ahol várostör-

téneti kiállítást, tudományos kon-

ferenciákat szervezett, valamint 

Mindszenty József bíborosról és 

Kossuth Lajosról összegyűjtött 

kutatási eredményekről jelent 

meg egy-egy tudományos kiadvá-

nya. 

  1995. októberben kérte fel Filep 

Miklós polgármester a Zánkai 

Hírmondó szerkesztésére. A nov-

emberi szám már az ő vezércikké-

vel jelenik meg A kovászról cím-

mel, melyben a közösségteremtés 

és az összefogás fontosságáról írt. 

Mai napig büszke rá, hogy a Zán-

kai Hírmondóval sikerült megte-

remteniük azt a közös minimu-

mot, ami világnézeti, politikai és 

egyéb érdekektől függetlenül egy 

olyan nevezőt hozott létre Zán-

kán, ami békességet teremt. Hosz-

szasan beszélt az újság létrehozó-

iról, munkatársairól. Saját érde-

meiről jóval szerényebben nyilat-

kozik, ha az ő főszerkesztői mun-

kásságáról kérdezem, azonnal 

másokat kezd méltatni. Ahogy 

mondta, a jószándék vezetett min-

denkit, hogy ne egy vitatkozó falu 

irányába mutasson, hogy ne csak 

önmagáért való érték legyen az új-

ság, hanem értéket közvetítsen, 

értékes embereket, értékes 

közösségeket, a civil szférát mu-

tassa be. Kedvenc száma az első 

és az utolsó (no meg ami közötte 

van).  

  1996-tól a zánkai Bozzay Pál Ál-

talános Iskola igazgatója. Közös-

ségi munkássága jóval túlmutat a 

zánkai iskolán, hiszen képviselő-

ként, és számos civil szervezet 

tagjaként mindig is a közösségépí-

tés és az emberekért való tenni 

akarás hajtotta, de Horváth Lajos 

ízig-vérig pedagógus! A családjá-

tól kapott értékrendje egy vallá-

sos, katolikus világnézetet adott 

neki. Elmesélte, hogy Horváth 

nagypapa testvére bencés szerze-

tes volt Pannonhalmán. Kedves 

gyermekkori emléke, mikor Szé-

les nagymama mindig megkér-

dezte, mikor hazajöttek a kukori-

caföldről, hogy „látta-e Szentmár-

tont?” – jó időben ugyanis odalát-

szott az apátság épülete. Ahogy 

Horváth tanár úr fogalmazott, ez 

nem csak egy fizikai épületegyüt-

tes volt, hanem egy lelki iránymu-

tatás is. Eközben felpattant széké-

ről és jó tanárhoz híven mutatta is 

mindezt a Kopácsy térképen, ter-

mészetesen részletes földrajzi és 

történelmi adatokkal.  

   Vallja, hogy egy általános iskola 

fő célja az kell legyen, hogy meg-

szerettesse a tudást a gyerekekkel. 

Fontosak a lexikális ismeretek, a 

„memóriagyakorlatok” is, mert 

ezek gondolkodási struktúrákat 

fejlesztenek. De mindezt úgy kel-

lene tenni, hogy a gyermek „ne 

haljon bele”. Az iskolarendszer 

működése összességében rendben 

van, de a világ rengeteget válto-

zott az oktatás körül. Az 

oktatásnak fel kell zárkóznia és a 

jövőben meg kell találnia a vála-

szokat a digitális forradalom kihí-

vásaira. Régen mindenki ugyan-

azt mondta – a pap, a tanító, a 

szülő. A mai világban ez nem így 

van. Ezért tartja fontosnak a gyer-

mek fejlődésében a szülői mintá-

kat, a támogató családi hátteret, 

valamint a tanár és a szülő közötti 

együttműködést. Vallja, hogy 

„egy gyereket legalább háromszor 

annyit kell dicsérni, mint kor-

holni”. A gyerekek nagyon túl 

vannak terhelve, hatalmas elvárá-

soknak kell megfelelniük. Még a 

gyengébb tanulóban is ott van a 

lelkesedés, ha olyan dologért kap 

dicséretet, amiért megérdemli, 

ugyanis akkor jobban képes azo-

nosulni minden más dologgal is, 

amiben esetleg gyengébben tud 

teljesíteni a társainál. Az iskola 

követelményeivel is jobban fog 

tudni azonosulni, ami később se-

gíteni fogja őt abban, hogy a világ 

kihívásaival is sikeresen megbir-

kózzon. A történelem oktatásban 

nagyon fontosnak tartja a nemzeti 

önbecsülés erősítését. „Ne csak 

Augsburgot és Merseburgot tanít-

suk, hanem tanítsuk a Pozsonyi 

csatát és a sok-sok győztes ma-

gyar hadjáratot is!” – mondja lel-

kesen. Amire nem vagyunk büsz-

kék a történelmünkben, abból is 

tanulnunk kellene, de nagyon sok 

minden van a történelmünkben, 

amire büszkék lehetünk. Lelke-

sen, csillogó szemmel beszél III. 

Béláról, Luxemburgi Zsigmond-

ról, Mátyás királyról, és a magya-

rok nagy cselekedeteiről, a ma-

gyarságról rengeteg adattal, mégis 

olyan játszi könnyedséggel, 
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mintha egy ismerős családtagról 

mesélne. Minden szavából süt a 

hazaszeretet, ami Horváth Lajos-

nál párosul az oktatás és a gyer-

mekek iránti rajongással. Ez kész-

tette arra is, hogy 1999-ben életre 

hívja a BAFIT-ot (Balaton-felvi-

déki Iskolák Találkozója), mellyel 

az volt a célja, hogy a tájegység is-

kolái évenként más-más helyszí-

nen bemutassák szaktárgyi, kultu-

rális, sport és honismereti felké-

szültségüket, erősítve ezzel a gye-

rekekben az önismeretüket, önbe-

csülésüket és a vidékhez, a hazá-

jukhoz való kötődésüket. Mint 

mondja, a hazaszeretet alapját a 

szűkebben vett szülőföld felfede-

zése jelenti. Ha ez az alapzat szi-

lárd, az a nemzeti identitásunk egy 

alapköve lehet, ami bárhol a világ-

ban szilárd marad. Mindemellett a 

BAFIT az iskola működése szem-

pontjából is fontos esemény volt, 

ugyanis egy iskola gyerek nélkül 

nem működik. Ez az esemény na-

gyon jó reklám volt, ami hatására 

a környező településeken sok 

szülő döntött úgy, hogy a zánkai 

Bozzay-ba íratja gyermekét. A 20 

éves BAFIT-nak 2019-ben újra 

Zánka adott otthont. 

  A zánkai iskolára és munkatársa-

ira a legbüszkébb, illetve arra a 

pozitív motiváción alapuló szem-

léletre, amit hellyel-közzel sike-

rült megtartaniuk. A magyar okta-

tásban két nagy „motívum” küzd 

egymással – a versengés és az 

együttműködés. A verseny előre 

visz, ezért szükséges, de nem a 

győzelem miatt. Az együttműkö-

dés elsajátítása ugyanolyan fon-

tos, mint maga a verseny. Az egy-

oldalúságot nem kedveli, inkább a 

kompromisszumokra nyitott, 

szerves fejlődésben hisz. Fontos-

nak tartja, hogy a gyerekek felis-

merjék a helyüket a világban, il-

letve, hogy érezzék, felelősek a 

környezetükért. Fontos megtaní-

tani a gyerekekkel, hogy mi az az 

alkalmazkodás, a közösségépítés, 

a közösség, az empátia. Vallja, 

hogy nincs annál fontosabb, hogy 

az ember emberi közösségben 

tudja megélni az emberi létét, ne 

pedig befelé fordulva, csak önma-

gának éljen. Egyetemi rangra 

emelné az óvónők képzését is a lé-

lektani és kommunikációs ismere-

tek komplexitása miatt. Mint 

mondta, a szakterületet nagyon jól 

kell ismerni, de nem biztos, hogy 

az a jó tanár, aki „Nobel-díjas”. 

Csak a gyerekek érdekeit szabad 

szem előtt tartani, minden más 

másodlagos. Az élményszerű pe-

dagógiában és az érzelmi intelli-

gencia (emóció) fejlesztésének 

fontosságában hisz, melyhez 

anyagilag és erkölcsileg megbe-

csült pedagógusok szükségesek… 

    Kitüntetései közül a Bonis 

Bona – A Nemzet Tehetségeiért 

díjra a legbüszkébb, ugyanis erre 

a díjra a szülők és pedagógus kol-

légái terjesztették fel. Több éves 

tanári munkásságát és a sakkokta-

tásban elért eredményeit ismerték 

el ezzel. Olyan színvonalas sakk-

oktatást valósított meg a zánkai is-

kolában, hogy megyei szinten 

sokszor csak Tapolca volt méltó 

ellenfél. (A tapolcai sakkegyesü-

let országos versenyeken is kima-

gaslóan teljesítő csapat!) Megyei 

szinten rengeteg érmet szereztek, 

kétszeres megyebajnokként csa-

patukkal országos diákolimpiai 

döntőkön is szerepelhettek, a kö-

zépmezőnyben végezve. Orszá-

gos versenyre falusi iskola nem 

igen jutott be, úgyhogy már önma-

gában az is nagy szó volt, hogy fő-

városi és más nagyvárosok iskolá-

ival kerültek egy asztalhoz verse-

nyezni a zánkai gyerekek. Tanár 

kollégái és volt tanítványai alkotta 

sakkcsapatukkal Veszprém me-

gyét képviselve rendszeresen (7 

alkalommal) részt vettek a Kár-

pát-medencei magyarság 2000 fő 

alatti településeit versenyre hívó 

Magyar Sakkvilág Kupán, ahol 

Zánka színeiben egy alkalommal 

ezüst, három alkalommal pedig 

bronzérmet szereztek. 

  Hamarosan nyugdíjba vonul. 

Nyugdíjas éveiben levéltári és 

könyvtári kutatásokat tervez, a 

korábban végzett ifjúságtörténeti 

munkáit szeretné folytatni. Sok 

helyet szeretne még fölfedezni, 

feleségével szeretne sokat kirán-

dulni és utazni. Az eddigiekből 

nyilvánvaló, hogy Horváth Lajos 

egy igazi közösségi ember, akinek 

az élete csak az emberi kapcsola-

tokban teljes. Barátokkal, roko-

nokkal tervez több időt együtt töl-

teni. Imád a gyermekekkel foglal-

kozni és sakkozni is szeret. Bár a 

mai világ digitális sztrádáján szá-

guldó gyerekeket nehezebb leül-

tetni sakkozni - nekik ez már lassú 

és unalmas - de lehet tenne egy 

próbát.  

Váljon valóra, amit eltervezett! 

Ehhez hosszú és egészséges életet 

kívánok neki minden volt tanít-

ványa, kollégája és a zánkai kö-

zösség nevében is! 

  Dr. Oláh Kálmán
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Április 11.   A magyar költészet napja 

A magyar költészet napját Ma-

gyarországon 1964 óta április 11-

én, József Attila születésnapján 

ünnepeljük. Ebből az alkalomból 

minden évben irodalmi előadóes-

tekkel, könyvbemutatókkal, 

költőtalálkozókkal és -versenyek-

kel tisztelegnek a magyar líra 

előtt. Sajnos ebben az évben csak 

online formában valósulhatnak 

meg a rendezvények. A költészet 

napja alkalmából Poór Ferenc: 

Zánkai költők ezredvégi antológi-

ája c. kötetéből választottam ver-

set.  (A kötet megtalálható a Köz-

ségi Könyvtárban.)      

      Ajánlom Mindenkinek!  

A. Szentgróthy Mária: 

 Ébresztő 

 

Várom, mikor jön a reggel, 

Mikor madárdal ébreszt fel. 

rigó fütyül majd az ágon, 

fülemüle lopja álmom. 

 

Bár szeretnék még aludni, 

Mégsem tudok haragudni. 

Olyan szép az ébredésük,  

ici-pici csicsergésük. 

 

   

Hiszen ők is álmosak még, 

Korán kelnek a kis cinkék, 

      beszélgetnek, csivitelnek, 

Míg egészen felébrednek. 

 

Mire a napsugár látszik, 

az egész zenekar játszik. 

indít piano fuvola, 

Majd harsona. 

 

Messze hallik a muzsika, 

hibátlan az akusztika. 

Ez a csodálatos koncert 

Köszönti a nyári reggelt! 

 

Nagy Lajos: 

Gondolatok  

(1894) 

 

Titkold mélyen, havan 

Szívednek fájdalma, 

A szívtelen világ  

Csak nevetne rajta. 

Halgass, ha a szíved 

Boldogsággal telve, 

Ez a világ úgyis 

Csak megirigyelne. 

 

 

 

A háború alatt másfél évig Zánkán laktunk… 

Taródyné dr. Okályi Erzsébet emlékei a 2. világháború idejéből  

 

Dr. Okályi Iván nagynénjének 

férje, Nagy Lajos nyugdíjas ko-

rára állandó lakásnak 1900-ban 

kezdte építeni az üdülőtelep első 

házát, ma is áll szépen felújítva a 

Rákóczi utca 1o8 sz. alatt. A Po-

zsonyban, Szegeden, Orosházán 

élő nagycsalád ezentúl Zánkán 

jött össze nyári vakációkra, sok-

szor barátaikkal együtt. A fiatal 

Okályi Iván és édesapja, Okályi 

G. Adolf, hogy szűkebb családját 

kimenekítse a fészekmeleg  

 

 

zsúfoltságból, 1930-ban saját nya-

raló építésébe kezdett Zánka hatá-

rában, a szőlők borította Sze-

pezdre menő dűlőben. A három 

szobás, szuterénes, nagy verandá-

val ékes épületet minden nyáron 

megtöltötte a család és a népes ro-

konság, legtöbbször barátaik egy 

részével együtt. A nagymama öz-

vegyen maradva Pozsonyból elő-

ször Budapestre költözött, de a la-

kását lebombázták, és végleg ebbe 

a zánkai családi házba költözött. 

 

 

1944-ben Ön tízéves volt. 

  Valóban, és Budán laktunk az 

Alkotás utca mellett a Déli pálya-

udvarnál. Aznap, amikor a néme-

tek megszállták Magyarországot 

(1944. március 19.), apám így 

szólt: „Na akkor anyátok ma be-

megy az iskolába és kikéri a bizo-

nyítványotokat, és amint tudtok, 

mentek le Zánkára lakni. Mert mi 

divatba fogunk jönni, és mostan-

tól bombázni fognak.” Tökélete-

sen igaza lett, még az első bombá-

zást Pesten éltük meg a pincében 

 

Fotó: György Péter 
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(április 3.). Ezután gyorsan leköl-

töztünk Zánkára. Virius-telepen 

lakott egy tanítónő, aki vállalt ta-

nítványokat, oda jártunk át – ter-

mészetesen gyalog - a nővérem-

mel, amíg a hadihelyzet engedte, 

hogy készüljünk a magánvizs-

gára, ne veszítsünk évet. 

December 3-án a szovjetek kiju-

tottak a Balaton déli partjára, a 

Balaton lett a frontvonal, Zánkát 

megcsapta a háború szele. Hogy 

emlékszik ezekre a napokra? 

     Nagyon sok volt a menekült, a 

műúton áradt a nép. Tank, ágyú, 

szekerek ágyneművel, gyerekek-

kel, nagymamával. Sokan gyalog, 

batyukkal. Személyautók. Repü-

lők támadtak géppuskával. Ha át-

mentünk az úton, előbb felnéz-

tünk, meggyőződtünk, hogy 

nincs-e légi veszély.  Anyám is 

felvetette, nem kellene-e nekünk 

is menekülni, de apám azt 

mondta, ha már meg kell halni, ez 

mennyivel jobb otthon, a saját 

ágyunkban, mint idegenben, az 

árokparton. Ezért a család úgy 

döntött, hogy maradunk Magyar-

országon. Apa nagynénjéék el-

mentek nyugatra, csak Lina néni 

maradt, a mindenesük. Csicsói 

sváb asszony, az édesanyja Csi-

csón maradt. Többen beköltöztek 

a házunkba: Lina néni, Maros-

székyék kocsisa, keresztanyáék 

Szegedről ketten, anyám tizenhét 

éves unokahúga, de ő december-

ben ment tovább nyugatra. És per-

sze mi négyen, úgyhogy kilencen 

is voltunk egy időben. A házakhoz 

a faluban magyar katonaság volt 

beszállásolva, nagyon szigorúan 

vették az elsötétítést. Az 

állatokhoz, az árnyékszékre is 

csak lámpa nélkül lehetett ki-

menni. 

      Autót, rádiót le kellett volna 

adni, de mi nem adtuk le. Egy kis 

Topolinonk volt, bent állt a ház 

melletti fészerben. Egy magyar 

hadnagy észrevette és azonnal le-

foglalta. Később megtudtuk, hogy 

megtartotta magának, egy ismerős 

család felismerte az autónkat a ha-

táron a menekülők között. 

     Ekkor már alig volt férfi Zán-

kán. Közmunkákra nőket is kiren-

deltek, például úttisztításra, hóla-

pátolásra. Erődítéseket építettek, 

főleg levente korúak. Futóárkokat 

ástak keresztül-kasul a falu hatá-

rában, állandóan a túlsó part felé 

erősítettek. A strandon a jegenye-

fákra ülőkéket raktak, a leventék 

őrködtek. A parttal párhuzamosan 

a jégre szögesdrót akadályt húz-

tak, tavasszal besüllyedt a vízbe, 

nyáron kiemelték. 

     Még télen, a front megérkezése 

előtt történt egy emlékezetes eset. 

Két baloldali gondolkodású férfi 

átszökött a németek elől a jégen a 

túlsó partra az oroszokhoz. Bla-

zsek József három gyerekes öreg 

szocdem, már idős ember és Bor-

bás László, aki akkor a húszas 

évei elején járt. Borbásék a vasút 

mellett laktak, az apját március-

ban aknatalálat érte, a kertjükben 

temették el. Visszatérve a szöke-

vényekre, ők majdnem átértek a 

túlsó partra, de az oroszok előbb 

elfogták őket. Mindkettőjüket el-

hurcolták a Szovjetunióba, Bla-

zsek Ferenc még kifelé menet 

meghalt, Borbás László az ötveM-

ajdnem egy évig minden reggel 

hatalmas rajokban dübörögve 

mentek felettünk a nyugati repülő-

gépek Budapestet és más célpon-

tokat bombázni, délfelé jöttek 

visszafelé. Közben egy-egy légi-

csata is volt, és időnként lejjebb 

szálltak a vonatokat és a menekül-

tekkel teli utakat végig géppus-

kázni. 

     Még nyáron egyszer egy sérült 

repülőgép kiszórta a bombáit. Egy 

az apám nagynénjének a kertjébe 

esett, kettő a Zánka-Akali határba, 

a többi a Balatonba. Utána tele 

volt csónakkal a Balaton, min-

denki csak úgy kosárral szedte ki 

a víznyomástól elpusztult halakat. 

A front március 27-én érte el Zán-

kát. Milyen emlékeket őriz ezekről 

a napokról? 

     A front előtt kb. egy héttel a 

zánkaiak nagy része kiköltözött a 

szőlőhegyekbe, a pincékbe. Szü-

leimmel és nővéremmel mi is fel-

költöztünk a Bálint-hegy oldalá-

ban egy ismerős présházba. Mikor 

mentünk fel, az erdő után a tisztá-

son, a legelő részen, ellenséges re-

pülők jöttek és géppuskáztak. 

Harminc gép, zuhanórepülésben. 

Bebújtunk egy szederbokorba, 

 
Fotó: György Péter 



 

 

22 
 

pattogtak körülöttünk az ágak, de 

egy találat sem ért minket. A szü-

leink ránk borultak, hogy inkább 

őket érje a golyó. Olyan közel vol-

tak a gépek, hogy láttam a néger 

pilóta arcát, ahogy lőttek. Égett 

körülöttünk az avar. Fent a prés-

házban 26-an voltunk, ezért átköl-

töztünk a Szabó család pincéjébe, 

de ott nem volt présház. Középen 

egy út, két oldalon szalma, ott 

aludtunk nyolcan-nyolcan. A 

pince tetejéről néztük a hadak ál-

lását, láttuk a tankcsatát a Sági-er-

dőben. Március 27-én hajnalban 

jelent meg a szovjet katonák első 

hulláma a hegyen. Keresték a né-

meteket, nem bántottak senkit, 

mondták, hogy nye bojsza. Nem 

kértek bort, se semmit, csak neki-

estek a ciszternában az esővíznek 

és azt itták. Egy frászban voltunk, 

hogy hasmenést kapnak, és azt 

gondolják majd, hogy megmér-

geztük őket. Semmit el nem vit-

tek. Fél óra, óra múlva a második 

hullám összeszedte az összeszed-

hetőket: karórát, töltőtollat, tárcát, 

ami könnyen elérhető. Mást nem 

nagyon, ők még a front voltak. Na 

a harmadik hullám már kofferok-

kal érkezett, mindent feltúrtak, de 

már nem találtak jóformán sem-

mit. Bort sem találtak, mert a né-

met és a magyar katonák kienged-

ték a front elvonultakor. Maradt 

azért eldugott bor más pincékben. 

A lényeg az, hogy a mi tizenha-

tunkkal nem volt semmi durvaság. 

Visszamentünk a zánkai házba. 

Mindent rendben találtak otthon? 

     Lényegében igen. A ház falát 

ugyan érte egy lövedék, de a vas-

tag kőfalat nem tudta áttörni. egy 

jó méter átmérőjű krátert vágott 

belé, amit később cementtel kitöl-

töttük. Óriási szerencsénk is volt. 

A helyi szovjet parancsnokság 

igénybe vett két szobát és a nagy 

verandát, és beköltözött egy ezre-

des a feleségével. A zsena gyógy-

szerész volt a füredi szovjet hadi-

kórházban. Az ezredest minden 

katona pán palkóvnyiknak (úr) 

szólította, volt egy másik ezredes 

is a faluban, ő volt a továris pal-

kóvnyik. A mi ezredesünk valami 

felsőbb parancsnok lehetett, éjjel-

nappal két géppisztolyos katona 

járt a ház körül, így abszolút vé-

dett volt a ház. Az ezredes lakott 

az egyik szobában a feleségével, a 

másikban pedig a moszkvai sza-

kácsa egyedül. A szakács külön 

főzött nekik, minden nap levága-

tott velünk egy csirkénket, az ételt 

egy olyan ezüsttálcán szolgálta 

fel, amin magyar nemesi címer 

véset volt. Mi is minden nap le-

vágtunk magunknak egy csirkét, 

nem akartuk mindet nekik hagyni. 

A többi szovjet katona, négy őr és 

legalább négy sofőr a szuterénben 

laktak, ahol a konyhánk volt. A 

lentiek is főztek maguknak, scsit, 

disznóvágási maradékokat, 

krumplit, stb., amit összeszedtek. 

     Mi nem léphettünk be a veran-

dára, mert ott volt a parancsnok-

ság, ott tartották az eligazításokat. 

Ezért létrán, az ablakon át közle-

kedtünk be a szobánkba, csak a 

nagymama nem engedelmeske-

dett. Akkor ő már hetvenen felül 

járt és elég öreg asszony volt. Azt 

mondta, hogy nem fog a saját há-

zában az ablakon keresztül mász-

kálni, és felemelt fejjel átvágott a 

haditanácson. Hatalmas nevetést 

hallottunk, meg hogy sztári 

mama, sztári mama.  

     Ez mindössze egy hetet tartott, 

április 4-re már nem voltak ott. 

 Lina öreg, kövér, csúnya nő volt, 

nem volt veszélyben, nagyon jól 

elvolt velük. Mikor elmentek, ott-

hagyták neki a malacukat, azt vitte 

fel anyukájának Csicsóba. Csak 

németül meg magyarul értett, kér-

deztük, hogy beszélte ezt meg ve-

lük. Maga sem tudta, de így tör-

tént. A pán palkóvnyik azonban, 

mikor elment, mindent elvitt négy 

személyre: pl. evőeszközt, tá-

nyért, stb. Egy Andrássy-címeres 

nyeregtakarót viszont hagytak itt. 

Ahogy a pán palkóvnyik elment, 

megjelent a továris palkóvnyik a 

fullajtárjával, és elvitték a rádiót. 

  Pán palkovnyikék ott felejtettek 

egy tölténytáskát iratokkal, hadi-

titkokkal. Meg voltunk ijedve, mi 

lesz ebből. Egy hét múlva Bécs 

alól visszajött az egyik Viktor 

nevű őr, boldogan átadtuk.  

  Valamelyik part közeli házban 

maradt egy szovjet kórház rész-

lege, néha lehetett látni egy-egy 

katonát. Voltak csellengő, kósza 

katonák, akik igyekeztek megsze-

rezni, amit az elvtársaik meghagy-

tak. Nem lehetett semmit kapni, 

nem lehetett semmit csinálni. 

Nem úgy volt, hogy vége a hábo-

rúnak, és lehet a korábbi életszín-

vonalon élni. 

De legalább béke volt, és nem kel-

lett az életet, a lányokat félteni. 

      Hát mi nagyon kicsik voltunk 

akkor! De másokat kellett. Hallot-

tuk, hogy volt két nő - nem 
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emlékszem a nevükre, de ha em-

lékeznék se mondanám - , akik 

szívesen fogadták a ruszkikat. Azt 

mondta a falu vezetősége, hogy 

ezekre a nőkre nagyon kell vi-

gyázni, mert miattuk volt keve-

sebb az erőszak Zánkán. Aztán 

nagyon vigyáztak, és el is tűntek 

Zánkáról. Talán elmondok még 

egy esetet. Keresztanyámék át-

mentek Füredre valami iratokat 

intézni, és felkeresték egy idős ka-

tona barátjukat. Épp egy teme-

tésre készülődtek, az asszonyt te-

mették. Előző nap betévedt a fü-

redi idős házaspárhoz egy csapat 

ruszki, a férjet lefogták és végig 

kellett néznie, hogy idős feleségé-

vel addig erőszakoskodtak, míg az 

meg nem halt. Nem mert senki ki-

menni a temetésre, talán két bát-

rabb szomszéd meg ők kísérték 

egyedül. Soha szomorúbb temeté-

sen nem voltak. 

Zánkán nem történt semmi atroci-

tás? 

      Egyről tudok, a Palanek Feri 

esetéről. Apja, Palanek bácsi ci-

pész volt, a Rákóczi utcában volt 

a háza és a műhelye is. A cipész 

beteg ember volt, valami görcs, 

gerincprobléma miatt mindkét 

lába használhatatlan, fel volt 

húzva, mankóval, zsugorodva 

mozgott. Abban az időben már 

volt rendfenntartó karhatalom, 

fegyveres polgári őrök, olyanok, 

akik már visszajöttek a frontról, 

vagy értettek a fegyverhez. A ci-

pész fia, Palanek Feri is közöttük 

volt, húsz év körüli fiú. Ők kísér-

ték az asszonyokat, ha beszerzésre 

mentek. Egyszer a Feri is velük 

volt, szekérrel mentek, talán An-

talfa felé, akkoriban ott kellett in-

tézni az ügyeinket. Az oroszok 

megtámadták őket, Feri nagyon 

rendes gyerek volt, ha már őt 

küldték, védte az asszonyokat, 

ezért agyonlőtték. Aztán, hogy mi 

történt, nem tudom.  

  Van még egy nagyon szomorú 

történet, a Blazsek Gizié. Vele so-

kat játszottunk, jól ismertük. A 

harcok után a lövedékeket, fel 

nem robbant gránátokat össze-

gyűjtötték, Gizi mégis talált a me-

zőn egy kézigránátot. A nővére rá-

kiáltott, hogy mi van a kezedben. 

Ijedtében ledobta maga elé a grá-

nátot, ami felrobbant. Szegény 

Gizi azonnal meghalt. Nővére be-

lebetegedett az önvádba. 

A sok szörnyűség után beszéljünk 

valami vigasztalóról! Eljött a ta-

vasz, beköszöntött a nyár. 

      Kertészkedtünk, nyulat, tyú-

kot tartottunk, lett újabb csirke, 

malac, gyümölcsöt szedtünk kert-

ben, telken, erdőn, mezőn, befőz-

tünk, aszaltunk. Közben tanköny-

veinkből tanultunk. Igyekeztünk 

nem érintkezni a külvilággal, csak 

tejért jártunk valamelyik tehenes 

házhoz. Nyáron már kiszedték a 

szögesdrótot a vízből, felrakták a 

deszkamólót, beindult a fürdés, de 

a közönség megváltozott. Sokan 

elmenekültek, jöttek keletről má-

sok. 

   Nyár elején a megmaradt egyet-

len zsúfolt vitorlással Révfülöpről 

átkeltünk Boglárra. Az északi par-

ton még nem járt a vonat, mert be-

robbantották az alagutat. Buda-

pestre kellett utaznunk magán-

vizsgázni, elintézni az iskolakez-

dést. Készültünk a jövőre. 

    Nekünk, nővéremmel együtt 

csodás telünk volt a 44-45-ös: ren-

geteget szánkóztunk: az ország-

úton a Hegyestő lábánál felültünk 

a ródlira, ami aztán legközelebb a 

Balaton jegén állt meg. A faluban 

sok néni kiabált ránk, hogy "elsí-

kosítják az utat, kitöri majd a 

marha a lábát", de ilyen szeren-

csére nem történt. Így az összes 

gyerek újra meg újra felhúzatta 

magát az indulási pontra, a szán-

kót a nagyobb erődítéseket végző 

üzbég hadifoglyok lovasszánjai 

után kötve. Gyönyörű helyeken 

korcsolyáztunk: az erdőben, mé-

lyebb tisztásokon, havas fák kö-

zött, vagy nagyobb "kupákban" 

(kőbányagödrök) ketten, vagy 

kint, a mezőkön a befagyott talaj-

vizes részeken sokadmagunkkal. 

BÁR MINDENKI ILYEN 

KÖNNYEN ÚSZTA VOLNA 

MEG A HARCOKAT! 

Taródyné dr. Okályi Erzsébet sza-

vait lejegyezte:          

György Péter
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A 2. világháború zánkai áldozatai 
 

Poór Ferenc gyűjtése 
    

A 2. világháború zánkai hősi halottainak és polgári áldozatainak emléktábláját 1992. május 24-én, a Hősök 

Napján leplezték le Antal Géza önkormányzati képviselő kezdeményezésére és szervező munkájának 

eredményeképpen. Az emléktáblára 29 név került fel, zánkai katonák, leventék és ártatlan polgári áldozatok 

emlékét megőrizendő. Tekintsük át alfabetikus sorrendben, kik is voltak, akik életükkel fizettek a 20. század 

legvéresebb pusztítása idején: 

Bíró Elek 22 éves levente, Németországba vittek, ahol Ingolstadtban mint „önkéntes SS-növendék”, 

amerikai hadifogságban hunyt el tbc-ben 1946. február 14-én.  

Blazsek Gizella 15 éves délvidéki menekült, 1945. márciusában aknatalálat érte. 

Blazsek József délvidéki menekült, önkéntes balatoni felderítő útja során eltűnt 1945 januárjában. 

Borbás Ernő 63 éves menekült, aknatalálat érte 1945 márciusában. 

Csemez István 44 éves községi bíró, holttestét 1945. március 29-én találták meg az ún. Kerekes-pincénél, 

amelyet a megszálló szovjet katonák kifosztottak. 

Forgács László (1907) honvéd, eltűnt a háború forgatagában. 

Grósz Endre munkaszolgálatos (1916), eltűnt a háború forgatagában. 

Grósz József (1914), a szerbiai Borban volt munkaszolgálatos, s talán az utolsó útra együtt indították 

Radnóti Miklóssal 1944 őszén. Egy falusi ismerősük Szentkirályszabadján még felismerte a menetben; ez 

volt az utolsó hír róla.  

Grósz Vilmosné sz. Stern Karolina (1880), a holokauszt áldozata, Auschwitzban lelte halálát 1944-ben. 

Gudmann Gizella 24 éves polgári áldozat, légibombázás következtében lelte halálát 1945. március 4-én. 

Gudmann Pál 49 éves kőműves, a megszálló szovjet katonák lőtték meg 1945. április 8-án. 

Horváth Lajos 61 éves kisparaszt, a megszálló szovjet katonák agyonlőtték 1945. április 1-én. 

Kamondi István honvéd (1901), eltűnt a háború forgatagában. 

Krausz Imréné sz. Grósz Erzsébet (1911) a holokauszt áldozata, Auschwitzban lelte halálát 1944-ben. 

Krausz Mária (1940) a holokauszt áldozata, Auschwitzban lelte halálát 1944-ben. 

Mátyás István levente (1925) Sáregresnél halt hősi halált 1945. január 26-án. 

Molnár Ferenc honvéd (1915) megfagyott a doni visszavonulás közben, 1943. február 4-én. 

Molnár Mihályné sz. Hertling Eszter 73 éves menekültet 1945. május 7-én agyonlőtték a megszálló szovjet 

katonák. 

Móró János honvéd eltűnt Nagyvázsonynál 1945 tavaszán. 

Neu Imre kereskedő (1898), a holokauszt áldozata, a tábori csendőrök 1944 őszén szökés közben 

agyönlőtték Aszófőnél. 

Neu Sománé sz. Krausz Hermina a holokauszt áldozata, Auschwitzban lelte halálát 1944-ben. 

Pallanek Ferenc 25 éves cipészsegéd, a megszálló szovjet katonák Nagyvázsony környékén kirabolták és 

agyonverték. 

Pálffy Ernő levente (1926), Sáregresnél halt hősi halált 1945. január 26-án. 

Siffer Lajos honvéd (1910), megfagyott a doni visszavonulás közben, 1943. február 15-én. 

Siffer Lajos (1924) levente, Sáregresnél halt hősi halált 1945. január 26-án. 

Szekeres István honvéd (1910), eltűnt a háború forgatagában. 



 

25 
 

Takács Gyula honvéd (1921) eltűnt a háború forgatagában a Donnál. 

Takács Károly levente (1924) kezében kézigránát robbant, amikor a temetőkerti régi halottasház mellett 

egy gyakorlógránátot akart elhajítani. Pontosan akkor robbant fel a gránát, amikor felemelte a feje fölé, így 

azonnal meghalt.  

Vass Gyula (1885) polgári áldozat, bombatalálat következtében elhunyt 1945. március 25-én. 
 

 

Kiránduljunk!  -  Kerékpártúra a Káli-medencébe 

Jelen helyzetben, amikor a társas 

érintkezést kerülni kell, de az idő-

járás egyre inkább csábít a sza-

badba, kézenfekvő választás a ke-

rékpártúra. Ehhez adunk egy út-

vonalötletet új rovatunkban. 

Zánka – kedvező fekvéséből adó-

dóan – szinte kínálja magát, hogy 

biciklitúrák kiindulópontja le-

gyen, a Balaton-parti bicikliút 

mellett két irányba vezet a Bala-

ton-felvidék felé út. Ezúttal a 

Káli-medence kevésbé ismert 

szeglete lesz úticélunk, reméljük, 

kedvet tudunk csinálni Olvasóink-

nak, hogy nyeregbe pattanjanak. 

A túrához váltós biciklit ajánlunk, 

de komoly hegymászásra nem kell 

számítani. Gyerekek is teljesíthe-

tik, de a túra elsősorban közuta-

kon vezet. 

Zánka – Balatonszepezd – Révfü-

löp – Kővágóörs – Köveskál – 

Zánka. 25 km, 3 óra 

A Villasoron indulunk Balaton-

szepezd felé. Az Árnyas utcát el-

hagyva néhány névadó villát is 

láthatunk jobbra, majd az egykori 

AKÜT-üdülőt elhagyva közelí-

tünk Balatonszepezdre. Bal kéz 

felé bivalyok legelésznek, majd 

egy kisebb kaptató után beérünk a 

szomszéd településre. Elhaladunk 

az évszázados villák és a fürdőte-

lep-alapító Viriusz Vince, 2018-

ban felújított emlékoszlopa mel-

lett, majd rácsatlakozunk a Bala-

ton kör bicikliútra. A focipályát 

elhagyva azonban a Sport utcán 

haladunk tovább az Árpád utca 

felé. Egy idő után elfogynak a há-

zak, elfogy az aszfalt, de folytas-

suk utunkat nyílegyenesen Révfü-

löp felé. Egy erdősebb szakasz 

után gyönyörű kilátás nyílik a tó 

víztükrére, és a szederbokrokról 

július végén gyümölcsöt is maj-

szolhatunk. Révfülöpre érve a Ka-

csajtosi útra fordulunk, majd 

szinte rögtön jobbra a Petőfi ut-

cára. Ezen az utcán a haladunk so-

káig, míg elérjük a Káli utat, ami 

kaptatóval, de gyorsan elvezet 

Kővágóörsre. Kővágóörsön for-

duljunk Köveskál felé, és a Dózsa 

György utcán kanyarodjunk 

jobbra. 

A ma 679 lakosú Kővágóörs haj-

dan a Balaton-felvidék egyik köz-

ponti mezővárosa volt, a borke-

reskedelem egyik centruma volt, 

1943-ig hozzátartozott Révfülöp, 

vetélkedett az elsőségért Tapolcá-

val. Ennek jele már-már kisváros-

iasan sűrű beépítésű belső része, a 

klasszicista homlokzatok, emele-

tes épületek tanúskodnak a dicső 

múltról. Illetve a környék egyet-

len – és igen méretes – zsinagó-

gája, amely mai formáját 1890-

ben érte el, ekkoriban 200-nál is 

több, főként borkereskedelemmel 

foglalkozó zsidó is élt itt. A Cseh 

Tamás utcai épület jelenleg felújí-

tásra vár.  

Visszatérve a főútra, kiérve a falu-

ból haladjunk tovább egyenesen a 

magánúton másfél kilométert és a 

gazdaság előtt tegyük le a kerék-

párt, és sétáljunk el a kék L jelzé-

sen a sóstókáli Árpád-kori temp-

lomromhoz és a közeli pusztapa-

lotához. Ha visszasétáltunk a bi-

ciklikhez, esetleg tovább-gurulha-

tunk a homokbányáig, onnan egé-

szen kivételes kilátás nyílik a 

Káli-medencére. Forduljunk visz-

sza Kővágóörs határáig, ott 

jobbra, Köveskál felé vegyük az 

irányt. Bal kéz felé elhaladunk 

majd a Kornyi-tó mellett – ha sze-

rencsénk van birkanyájat is látunk 

majd –, Köveskálon pedig már 

Zánka felé kanyarodjunk. Ez az 

útszakasz a legforgalmasabb, 

mindig körültekintően kerekez-

zünk. Elhaladunk majd a Hegy-

estű lábánál és Réfi Vendel barac-

kosa előtt, majd begurulunk kis 

falunkba. 

Mózes Krisztián
 



 

 

26 
 

 

Állandóság a változásban, avagy a 27. év következik… A múltkori számban elköszöntem 

az olvasóktól és most ismét beköszönök. Felkérésre továbbra is részt veszek a Zánkai 

Hírmondó szerkesztőségének munkájában. Őszintén szólva örülök, és köszönöm a 

bizalmat.

Istentiszteleti rend 

falunkban 

Továbbra sem lehet tervezni. Az 

újságcikkek leadásának határideje 

van, mely időpontban még nem 

lehet tudni, hogyan tovább. Egy 

biztos, még mindig járvány van. 

Az elmúlt egy évben akartuk vagy 

sem, de meg kellett tanulnunk al-

kalmazkodni ehhez a pandémiás 

helyzethez. Megtudtuk, mi az a 

karantén, előírt idősáv, mely üzle-

tek tartanak nyitva stb. Résztvet-

tünk on-line istentiszteleteken, 

közös imákon a helyzet javulásá-

ért. Sokan közülünk megbeteged-

tek, elmentek. Szinte nincs már 

olyan család, akik környezetében 

ne lenne érintett.  

Az ismert istentiszteleti rend: 

evangélikus      8.30 óra  

katolikus               9 óra  

református          11 óra  

Hogy ne legyen mégse foghíjas ez 

a rovat, keresgéltem és az alábbi 

nagyon szép és időszerű verset ta-

láltam Szabó Lőrinctől. Fogad-

ják szeretettel! 

 

     

Biztató a tavaszban 

Töröld könnyed, gyűrd le fáj-

dalmadat, 

te nem azért vagy, hogy oda-

ragadj 

ügyhöz, multhoz, amely nem a 

tiéd, 

és dac poshasszon és ke-

serüség. 

Kaptál ütleget, kaptál eleget 

(légy keresztyén s mondd: ér-

demelteket, 

s könnyűlsz tőle!)… Most ne 

vélt igazad 

emlegesd, s ne a hibát, a za-

vart 

(az benned is volt!): nézd a 

rétet, a 

nagy fényt, a Feltámadást!… 

Tavasza 

jött újra a földednek: nézd, a 

nép 

dolgozik, szépűl város és vi-

dék: 

nem árt, hogy eltűnt sok gőg, 

régi copf, 

s jobb lesz a jó, ha te is aka-

rod, 

ha igazán:… másét és maga-

dét, 

úgy gyógyítod ama ezer sebét, 

ha az csordítja megnyugvó 

szived, 

ami sosem elég, a Szeretet! 

 

Anyakönyvi hírek megjele-

nésének változásai  

 

Ebben a rovatban volt olvas-

ható a Gólyahír, amely egy 

kisbaba születéséről, illetve 

Aki elment…, az elhunytakról 

adott hírt. A jogszabályi válto-

zások miatt ezentúl csak a csa-

lád kérésére közölhetünk in-

formációkat. A továbbiakban 

is szíves örömest számolunk 

be a megszületett gyermekek-

ről, illetve közlünk informá-

ciót elhunyt családtagról. 

Amennyiben a család szeretné 

és kéri, az alábbi e-mail címre 

várjuk leveleiket:  

zankahirmondo@gmail.com  

Kisbabák esetén szívesen köz-

lünk fotót is!  

Köszönjük a megértést és 

együttműködést!  

 

Marosszékyné Csósza Mária 

 

 

Harangszó 

Aki elment…  

Az egész falu ledöbbent, amikor megtudta mi történt egy szerencsétlen balesetben. Meghalt 

egy 29 éves fiú, Bikisán Dávid. Az ember óhatatlanul felteszi a kérdést, „Miért kell egy ilyen-

nek megtörténnie?” Nincs rá válasz, csak az üresség. A gyász okozta lelki sebek nehezen 

gyógyulnak. Az isteni gondviselés, az idő ugyan sok mindent megold, de egy anya fájdalma 

mindig megmarad.  Együttérzésünket fejezzük ki a családnak!   

Dávid nyugodj békében!  

mailto:zankahirmondo@gmail.com
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Fotók: Horváth Lajos, Szántó Edit, ZánkaTV 
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Fotók: Böhm Tamás, Böhm Marcell 


