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Orvosi tanácsok a nyárra 

   A koronavírus járvány kitörése 

óta 2021 nyara az első olyan idő-

szak, amikor kicsit fellélegezhe-

tünk. Figyelembe véve a tavalyi 

nyár járványügyi adatainak ked-

vező változását, elmondható, 

hogy némi szezonalitást mégis 

csak mutat a COVID-19 járvány. 

Nem tűnik el, mint az influenza, 

de nyáron lényegesen kevesebb 

megbetegedést okoz, vagyis nehe-

zebben terjed. Ennek számos oka 

lehet, nem feltétlenül a vírus „ér-

deme” (de ez sem kizárható). 

Több időt töltünk a szabadban, 

többet szellőztetjük a lakást, így 

kisebb az esélye annak, hogy el-

kapjuk a fertőzést. Több napfény 

hatására a szervezetünk D-vita-

min szintje magasabb, több zöld-

séget-gyümölcsöt eszünk, többet 

mozgunk, melyek mind az im-

munrendszerünk működését javít-

ják. Hála a védőoltásoknak a vírus 

terjedése még jobban nehezített, 

hiszen, ha el is kapja valaki a fer-

tőzést, a védőoltás miatt nem be-

tegszik meg, vagy csak enyhe tü-

netei lesznek, így nem fogja tudni 

terjeszteni a vírust (vagy leg-

alábbis nagyon nehezen, közvet-

len nyál-nyál kontaktussal, hiszen 

ez egy cseppfertőzéssel terjedő ví-

rus, ha nem köhög a beteg, nem 

porlasztja a nyálát, nem tud ter-

jedni a vírus). Praxisunkban a be-

oltottak száma 1000 fő felett van. 

Kb. 600 gyermek tartozik a praxi-

sunkba, amiből az következik, 

hogy kevesebb mint 400 ember 

nem vette még fel az oltást. A köz-

elmúltban elkezdődött a 12-16 év 

közötti korosztály oltása is. 

Mindenkit arra bíztatok, hogy ve-

gye fel a védőoltást!  

   Bár a vírus nem élőlény, de egy 

szerves anyagból felépülő orga-

nizmus, melynek megvan a maga 

evolúciója – terjedni, „élni akar”! 

Azt láthattuk, hogy az első két 

hullámban az idős és krónikus be-

tegek voltak érintettek a súlyos, 

kórházi kezelést igénylő, illetve 

halálos kimenetel tekintetében. 

Aztán megjelent a védőoltás. Elő-

ször az idős, krónikus betegeket 

kezdtük el oltani. A védőoltás, il-

letve a megbetegedés következté-

ben sok ember tett szert immuni-

zációra (valamilyen szintű véde-

lemre – ami azt jelenti, hogy a ví-

rust képes elkapni a védett sze-

mély, akár oltott, akár gyógyult 

fertőzött, csak az immunrendszere 

megakadályozza, hogy súlyos, 

akár halálos kimenetelű betegség 

alakuljon ki). Mindezek követ-

keztében a harmadik hullámban 

azt figyelhettük meg, hogy az 

egészséges emberekben is súlyos, 

halálos szövődmények alakultak 

ki, egyre több gyermek került kór-

házba, illetve sokkal gyakoribb és 

súlyosabb szövődményekkel 

gyógyult a betegség (ún. post-

COVID szindróma). Vélemé-

nyem szerint a vírus evolúciójából 

és az eddig tapasztaltakból az kö-

vetkezik, hogy ez a tendencia fog 

folytatódni a jövőben. Ha nem 

érünk el minél hamarabb egy 

nagy mértékű átoltottságot, ki 

fognak szelektálódni azok a víru-

sok, amelyek az egészséges fiata-

lok, akár gyermekek körében is a 

vírus terjedése szempontjából lét-

fontosságú súlyos lefolyású be-

tegséget képesek okozni. Fentebb 

írtam, hogy a koronavírus csepp-

fertőzéssel terjed, így csak akkor 

tud hatékonyan terjedni, ha alsó 

légúti fertőzést, tüdőgyulladást 

okoz, ugyanis a beteg akkor kö-

hög, porlasztja a nyálával a víru-

sokat. A súlyos tüdőgyulladás bár 

a fertőzött halálát okozva megsza-

kítja a vírus terjedését, de a vírus 

szempontjából ez akkor is megéri, 

hiszen lényegesen több embert tu-

dott így a beteg lefertőzni, mintha 

enyhe tüneteket okozott volna. 

Ezért a vírus evolúciója azt fogja 

eredményezni, hogy ezek a súlyos 

tüneteket okozó kórokozók fog-

nak kiszelektálódni… hacsak nem 

immunizálunk minél több embert 

minél rövidebb idő alatt – meg-

akadályozva ezzel, hogy legyen 

ideje a leírt folyamatnak végbe 

menni. Ezért kérem, hogy aki csak 

tudja, életkortól függetlenül, ha 

lehetséges vegye fel a védőoltást. 

   Aki felvette a védőoltást tudja, 

hogy milyen érzés végre úgy rá-

nézni a másik emberre, hogy nem 

az az első gondolata – „mi van, ha 

fertőzött…, el ne kapjam tőle…!”. 

Az oltottak előtt számos lehetőség 

megnyílik a nyár folyamán.  

 

Napfény- és hőártalmak 

 

   Kerüljük az erős napsütést! 

Használjunk magas faktorszámú 

naptejet! Erős sugárzás hatására 

bőrünk ugyanis „leéghet”, mely 

során a bőr fáj, kipirul, súlyos 

esetben felhólyagosodik, majd 
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lehámlik. Időnként heves immun-

reakció is kialakulhat, melyet kü-

lönböző kozmetikumok, gyógy-

szerek, kémiai anyagok (akár ét-

rendkiegészítőkben, ételekben 

lévő anyagok is) provokálhatnak. 

Ilyenkor a leégés miatti heves fáj-

dalmat kínzó viszketés kíséri. Az 

UV sugarak hosszú távon is káro-

sítják bőrünket. A bőrt öregíti fi-

nom és durva ráncosodást okozva, 

valamint sötét foltok, szeplők je-

lenhetnek meg, továbbá a bőr ve-

szít rugalmasságából, elvékonyo-

dik.  A napfény UV sugarainak 

károsító hatása az élet során ösz-

szeadódik, ami hosszú távon bőr-

rákra hajlamosít, valamint egyes 

anyajegyek, melyek rendszeresen 

napfénynek vannak kitéve rossz-

indulatú daganattá (melanoma) 

fejlődhetnek. Ha a bőrön nem 

gyógyuló seb, piros folt, vagy bár-

milyen újonnan kialakuló, „gya-

nús” bőrelváltozás jelenik meg, il-

letve, ha egy anyajegy színe, mé-

rete változik, körvonala egyenet-

lenné válik, vagy fájdalmassá, sé-

rülékennyé válik, nedvedzik (pl. 

csupán a viselt ruha érintkezésétől 

is sérülékennyé, vérzékennyé vá-

lik), feltétlenül indokolt orvoshoz 

fordulni! (A szolárium is UV su-

gárzást jelent, annak minden ed-

dig részletezett rövid- és hosszú 

távú következményével!)  

Védjük bőrünket a leégéstől!  

Érdemes magas faktorszámú 

fényvédő készítményt használni 

(mielőtt az egész testünket beken-

nénk a vásárolt készítménnyel, ér-

demes otthon egy kis bőrterületen 

kipróbálni, hogy allergiásak va-

gyunk-e valamelyik összetevőjére 

– bőrpír, kiütés, viszketés esetén 

válasszunk másik készítményt). 

Kb. 2-3 óránként ismételten be 

kell kenni bőrünket a fényvédő 

krémmel, gyakrabban akkor, ha 

vízbe megyünk vagy túlzottan ve-

rejtékezünk. Kerüljük azokat az 

időszakokat, amikor nagyon erős 

a napsütés. Legnagyobb odafigye-

lést a világos bőrűek és a gyerme-

kek érzékeny bőre kíván. Ha 

mégis leégnénk, ne tejfölt, hanem 

IRIX, Panthenol, vagy Aloe Vera 

spray-t használjunk! Erősebb bőr-

tünetek esetén recept nélkül is 

kapható antihisztamin hatóanyagú 

gyógyszerek (a patikában, ha al-

lergia ellen kérünk gyógyszert, a 

patikusok segítenek) enyhítik a 

panaszokat. Súlyos esetben orvost 

kell felkeresni, aki injekcióval és 

szteroidos krémmel tudja enyhí-

teni a tüneteket. 

A fedetlen fejet ért erős, köz-

vetlen napsugárzás hatására nap-

szúrás alakulhat ki (az agyhár-

tyákban enyhe steril gyulladás). 

Legveszélyeztetettebbek a kis-

gyermekek, akiknek a haja még 

alig nyújt védelmet és a fejbőrük, 

valamint a koponyacsontjuk is vé-

konyabb. Kipirult, vörös, forró 

fej, sápadt, esetenként hűvös bőr 

(hidegrázás lehet), fejfájás, 

émelygés, szédülés, esetleg látás-

zavar, hányinger, hányás, súlyos 

esetben eszméletvesztés lehetnek 

a tünetei. Napszúrás esetén kb. 

30°-ra megemelt felsőtesttel fek-

tetjük a beteget a megemelkedett 

koponyán belüli „agynyomás” 

miatt (megemelt felsőtest esetén a 

gravitáció csökkenti a koponyán 

belüli nyomást). Ha az 

eszméletlen beteg hányna, azon-

nal fordítsuk az oldalára, nehogy 

aspirálja (a tüdejére szívja) hánya-

dékát. Ne hagyjuk magára az ilyen 

beteget, folyamatosan figyeljük! 

Fontos a beteg, főleg a fej hűtése. 

Hányás esetén Daedalon a legha-

tásosabb (tabletta vagy végbélkúp 

vény nélkül kapható 4-6 óránként 

1-2 tabletta/kúp). Erős fejfájás 

esetén ún. nem szteroid gyulladás-

csökkentőket javaslok (szintén 

vény nélkül kapható ibuprofen, 

diclofenac, naproxen hatóanyag-

gal gyógyszer, a patikus tud segí-

teni). Ha a beteg állapota nem ja-

vulna/súlyosbodna, feltétlenül in-

dokolt orvosi segítség kérése 

(mentők: 112-es számon díjmen-

tesen hívhatók; az én telefonom: 

06 30/283 44 33). 

Ne feledkezzünk meg a me-

legben a megfelelő sópótlásról és 

folyadékbevitelről sem, melyet a 

fokozott verejtékezéssel elveszí-

tünk. Ételeinket ilyenkor kicsit 

jobban sózhatjuk, a hőhatástól 

függően napi 3-4 liter folyadékra 

is szükségünk lehet. Mivel az al-

kohol folyadékot von el a szerve-

zetből, ezért a nyári melegben kü-

lönösen fontos a moderált alko-

holfogyasztás. Gyermeket (vagy 

háziállatot) ne hagyjunk a meleg 

autóban! Enyhébb esetben (hőki-

merülés) elegendő a folyadék- és 

sópótlás. Súlyosabb esetben (hő-

guta), amire főleg gyermekek, 

idősek és a krónikus betegek (pl. 

cukorbetegek, szívbetegek, súlyos 

magasvérnyomásos betegek, fő-

leg, akik vízhajtót szednek, nagy-

fokban elhízottak) hajlamosak, a 

beteg azonnali hűtése (az egész 
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test hűtése klimatizált helységben, 

vagy hűtőfürdővel, nem csak a 

homlokra tett borogatás!), miha-

marabbi folyadékpótlás, láz ese-

tén vény nélkül kapható Al-

gopyrin, vagy paracetamol, 

ibuprofen hatóanyagtartalmú 

gyógyszer javasolt. Eszmélet-

vesztés esetén a beteg mindkét 

nyújtott lábát emeljük meg, hogy 

minél több vér áramolhasson az 

agyba. Ha a beteg hányna, azon-

nal fordítsuk az oldalára, nehogy 

aspirálja (a tüdejére szívja) hánya-

dékát. Ha a beteg állapota nem ja-

vulna/súlyosbodna, feltétlenül in-

dokolt orvosi segítség kérése 

(mentők: 112-es számon díjmen-

tesen hívhatók; az én telefonom: 

06 30/283 44 33). 

 

„Mérges bogarak” csípése 

 

   Nyáron gyakoriak a különböző 

rovarcsípések. A viszkető szú-

nyogcsípéseket próbáljuk ne va-

karni. Minél inkább vakarjuk, an-

nál jobban fog viszketni, ugyanis 

vakaráskor egy hisztamin nevű 

anyag szabadul fel bőrünkből, 

mely többek között viszketést 

okoz. A sebesre vakart csípés he-

lyén baktériumok juthatnak a bőr 

alá, melynek következtében or-

bánc alakulhat ki. (Orbánc: a bőr 

és a bőr alatti szövetek bakteriális 

fertőzése, gyulladása, mely lap 

szerint terjed az érintett bőrterüle-

ten. Gyakran láz, hidegrázás kíséri 

– de nem mindig. Az érintett bőr-

terület vörös, meleg, duzzadt.) 

Gyermekek esetén vágjuk a kör-

möket rövidre, használjunk hűsítő 

krémeket (Fenistil gél), súlyosabb 

esetben szájon át szedhető, vény 

nélkül is kapható antihisztamint. 

Ha komoly a helyzet forduljunk 

orvoshoz! 

   Minden csípés helye megpiro-

sodik. A darázs, vagy méhcsípés, 

a szúnyogcsípés és a kullancscsí-

pés helye is. Kullancscsípés után 

akár 1 hónapon belül kialakuló pi-

ros karika, vagy az 5 cm-nél na-

gyobb vörös folt esetén merül fel 

Lyme-kór gyanúja, ebben az eset-

ben forduljunk orvoshoz (antibio-

tikumra van szükség). Eltávolítása 

során nem szabad a kullancsot in-

gerelni. TILOS bármivel lefújni, 

bekenni.  A kullancsot egyszerűen 

kiszedhetjük, nem kell hozzá or-

vos. A bőrünkből kiálló rész alatt, 

közvetlenül a bőrünk tövénél, a 

feje (fejtor) és a hasa (potroh) kö-

zötti határon kullancscsipesszel, 

vagy szemöldökcsipesszel megra-

gadjuk és egyetlen határozott, de 

enyhe tekerő-húzó mozdulattal 

(mindegy merre, az óra járásával 

egyező vagy ellentétes irányba) 

kihúzzuk a bőrből. Nem baj, ha a 

feje beleszakad, ne kezdjük el tű-

vel kipiszkálni (lehetetlen ki-

szedni és orbánc alakulhat ki a 

piszkálás során bejuttatott baktéri-

umoktól!) – majd, mint egy patta-

nás begyullad és kijön magától.  

A kullancs terjesztette agyhártya-

agyvelőgyulladást, az ún. kul-

lancs-encephalitist vírus okozza. 

A csípést (és mivel a kullancs által 

megfertőzött állat a tejébe is üríti 

a vírust, a fertőzött, pasztörizálat-

lan tej fogyasztását) követően fo-

kozatosan jelennek meg a tünetek 

lázas fejfájás, súlyos végtagfáj-

dalmak formájában (néhány nap 

alatt kifejlődik a betegség). Tünet 

visszamaradása nélkül 2 hónapon 

belül az esetek negyede meg-

gyógyul. A betegek kb. 40 %-a vi-

szont szövődményekkel gyógyul 

(bénulás, fejfájás, emlékezetza-

var, beszédzavar, egyensúlyzavar, 

halláscsökkenés, stb.). Létezik vé-

dőoltás, mely egy oltási sorozat, 

háziorvosnál fölvehető, kb. 3 évig 

ad védettséget. Aki tavasztól 

őszig gyakran jár a szabadban, ér-

demes fölvennie az oltást. A kul-

lancsok átfertőzöttsége területen-

ként változó, nem minden kul-

lancs terjeszti a Lyme-kórt és a 

kullancs-encephalitist. 

   A méh fullánkja beleszakad bő-

rünkbe, mely miatt csípés után az 

állat elpusztul. A darázs vissza-

húzza fullánkját és elrepül. A ful-

lánkkal bőrbe jutott méreg heves 

fájdalmat, bőrirritációt vált ki, 

arra érzékenyekben heves immun-

reakciót is kiválthat, mely akár az 

egész szervezetre is kiterjedő al-

lergiás reakciót is eredményezhet 

(dagadás, nehézlégzés, „torokka-

parás-torokviszketés” riasztó tü-

netek, orvos mihamarabbi fölke-

resése indokolt!). Akár láz, hideg-

rázás is kialakulhat, ilyenkor a te-

endő a megfelelő lázcsillapítás: 

hűtőfürdő – mely kádba engedett 

hűvös vízbe nyakig bemerülést, 

vagy tusolást jelent, NEM pedig 

csuklóra, bokára csavart langyos 

vizesruhát! gyógyszer – pl. meta-

mizol (Algopyrin), paracetamol, 

ibuprofen tartalmú készítmények 

vény nélkül kaphatók, 4-6 órán-

ként adható a betegtájékoztatón 

szereplő dózisban. A méh fullánk-

ját csipesszel mihamarabb el kell 
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távolítani. A darázs, méh, vagy a 

vegyszerrel fertőzött, allergiás 

bőrtüneteket okozó, gyulladt szú-

nyogcsípést ne kenjük, borogas-

suk ételecettel (a köztudatban té-

vesen fennmaradt, de az őseink 

nem étkezési ecetet használtak, 

hanem alumínium- vagy ólomece-

tet!). Zöldségek (paradicsom, 

hagyma, uborka, stb.) használata 

sem ajánlott a kicsiny szúrt seb 

esetleges elfertőzése miatt. 

Egyszerű Fenistil gél használata 

sokkal hatásosabb (hűsít és a he-

ves immunreakciót is csökkenti, 

enyhítve a fájdalmat). Sokat eny-

híthet a panaszokon a gyulladt, 

forró, vörös, duzzadt csípésre-

végtagra helyezett egyszerű szá-

raz jegelés is (fagyasztóból kivett, 

törölközőbe csavart zöldborsó, 

vagy valami más formálható élel-

miszer). Súlyosabb esetben ve-

gyünk be rá antihisztamint nagy 

dózisban, egyszerre két tablettát, 

majd 2x1-es dózisban, míg el nem 

múlik – a patikában vény nélkül is 

tudunk vásárolni. Ha komoly a 

helyzet, keressünk fel orvost! 

Ne feledjük, hogy a józan ész a 

megelőzés legfontosabb eszköze! 

Mindenkinek vírusmentes kelle-

mes nyarat kívánok! 

    

 Dr. Oláh Kálmán 

háziorvos 
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Legyen Zánka is Európa Kulturális Fővárosa 

   2023-ra Veszprém nyerte el az 

Európa Kulturális Fővárosa cí-

met, amelyen Temesvárral és a 

görög Elefszínával osztozik majd. 

Veszprém nem önmagában, ha-

nem a környező régióval, a Bala-

ton környékével együtt kíván részt 

venni a projektben, amelyhez a ré-

gió települései csatlakozhatnak. 

Zánka élt is a lehetőséggel, így a 

program szakemberei júniusban a 

Faluházban tájékoztatót tartottak 

a pályázati lehetőségekről. 

   Az Európa Kulturális Fővárosa 

az Európai Unió által indított kez-

deményezés, melynek célja rámu-

tatni a kulturális gazdagságra és 

sokszínűségre, valamint a közös 

kulturális vonásokra Európán 

belül, hozzájárulva ezáltal Európa 

népeinek szorosabb együttélésé-

hez és egymás jobb megértéséhez. 

Ez a Veszprém-Balaton 2023 pro-

jekt keretében a helyiekre építve, 

a helyben megtalálható közössé-

geket és értékeket fejlesztve, a ré-

gió természeti adottságait hangsú-

lyozva, egyben azok sérülékeny-

ségét is szem előtt tartva történik 

majd. A kulturális programot a 

szervezők tágan értelmezik, így a 

hagyományos kulturális ágak 

mellett megjelenik a borkultúra, 

gasztronómia, sport és ökológia 

is. 

    Már az idei évben is indulhat-

nak előkészítő programok, ame-

lyekre a résztvevő településeken –

gy Zánkán is– pályázni lehet. He-

lyi programokra, programsoroza-

tokra lehet pályázni, ahol újítások, 

célzott fejlesztések kapnak helyet. 

A támogatás kapcsolat, konzultá-

ció és anyagi forrás formájában 

nyerhető el. A program célja a ré-

gió településein a kulturális alap-

ellátás javítása, a jobb hozzáférés 

előmozdítása, a kultúrafogyasztás 

élénkítése, a régió nemzetközi lát-

hatóságának növelése.  

    Együttműködési lehetőségekről 

további információ: https://veszp-

rembalaton2023.hu/hu/regio 

Mózes Krisztián

 

Fejlesztések a faluban és a strandon 

Zánka 30.000.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesült a 

Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett, útfelújítási pályáza-

ton. A támogatási az összegből 

újították fel az Árnyas-Mókus-

Tölgyfa és Akácfa utcák burkola-

tát. Ezen felül a Vidékfejlesztési 

Programban 3 millió forint támo-

gatást kaptak a Tájház melléképü-

letének felújítására és egy faluke-

mence építésére, melynek 

hivatalos átadására május 18-án 

került sor. 

Strandon befejeződtek a „Szabad-

vízi strandok fejlesztése IV. 

ütem” elnevezésű projekt kereté-

ben megvalósított beruházások:  

- új árnyékolók, napvitorlák kerül-

tek elhelyezésre, többek között a 

gyerekpancsoló fölé 

- új padokat helyeztek el a stran-

don 

- megtörtént a kettes számú vizes-

blokk és 41 db öltözőkabin felújí-

tása 

- 3 db új, kültéri öltözőkabint ala-

kítottak ki  

- a meglévő pénztárépület, strand-

bejárat egységes arculatot kapott 

 - új információs táblákat kerültek 

elhelyezésre 

- új növényeket: virágokat, fákat 

ültettek, telepítettek 

 

Felhívás 

   Elkészült Zánka község telepü-

lésrendezési eszközök módosítá-

sának véleményezési dokumentá-

ciója. A településrendezési eszkö-

zök módosítását a polgármester 

véleményezteti a 

településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrende-

zési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogin-

tézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Kormányrendelet (a to-

vábbiakban: Eljr.) szerinti teljes 

eljárásban. Az Eljr. 38.§ (2) be-

kezdésének megfelelően az elké-

szült dokumentációt 

https://veszprembalaton2023.hu/hu/regio
https://veszprembalaton2023.hu/hu/regio
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véleményezés céljából közzétesz-

szük a partnerek részére. 

   Ennek keretében tájékoztatom 

Önöket, hogy a partnerségi egyez-

tetés szabályairól szóló 10/2020 

(VIII.10.) önkormányzati rendelet 

értelmében a módosítással kap-

csolatban írásbeli észrevételt pos-

tai úton, a polgármesternek cí-

mezve (8251 Zánka, Iskola utca 

11.), vagy a hivatal@zan-

kaph.hu email címen, 2021. 

07.13-ig tehet. 

   Az észrevételnek tartalmaznia 

kell az észrevételt tevő nevét, pos-

tai vagy email címét, telefonszá-

mát, valamint a felmerült prob-

léma, észrevétel, kérés vagy ja-

vaslat pontos leírását. 

   Tájékoztatom továbbá az érin-

tetteket, hogy a településrendezési 

eszközök módosítása eljárás elő-

zetes tájékoztató szakasza része-

ként jelen hirdetményt közzé tesz-

szük a Polgármesteri Hivatalban 

elhelyezett önkormányzati hirde-

tőfelületen, a településen található 

hirdetőtáblán és a település hon-

lapján (www. zanka.hu). 

 

Nyári programok 2021. július 3 – augusztus 22. 
 

 

Állandó programok az Animációs Téren 
 

Kézműves foglalkozás: hétfő – vasárnap 15:00 – 18:00 

Zumba Évával: kedd, csütörtök, szombat 17:00 

Vizi torna Évával: szerda, péntek 11:00 

Gyermek interaktív zenés programok: minden szombaton 16 órakor 

 

Hétvégi zenés programok, koncertek, strandmozi, élő adás! 

 

2021. 07.03. 16:00   Répa, retek, mogyoró – Interaktív gyermek előadás 

2021. 07. 10. 16:00  Palinta Társulat gyermekműsora 

2021. 07. 17. 16.00  Rudi Bohóc 

2021. 07. 17. 20.00 

Crazy Little Queen tribute zenekar 

2021. 07. 23. 20.00-22.00  Hangulat est a büfék előtt. Nosztalgiázzon Lujival! 

2021. 07. 24. 16:00  Palinta Társulat gyermekműsora 

2021. 07. 24. 20.00 

Koós Réka és Tunyogi Bernadett 

2021. 07. 30. 21:00  Strandmozi – A Veréb is madár című magyar filmvígjáték 

2021. 07.31. 16:00   Répa, retek, mogyoró – Interaktív gyermek előadás 

javascript:;
javascript:;


 

9 
 

2021. 07. 31. 20.00 

Falusi Mariann és Weisz Viktor 

2021. 08. 01. 18.00   Bicskei Fúvószenekar koncert 

2021. 08 .01. 20.00 

Egy táncos est a Széchenyi házaspárral 

2021. 08. 06. 19.00 

Ismeretlen Ismerős – Élő adás a strandról – Vendégünk: Szajki Péter 

2021. 08. 06. 21:00   

Strandmozi – Most van most magyar film Szajki Péter rendezésében! 

2021. 08. 07. 16.00  Rudi Bohóc műsora 

2021. 08. 07. 20.00-22.00  Hangulat est a büfék előtt. Nosztalgiázzon Lujival! 

2021. 08. 13. 21:00  Strandmozi – A Szeleburdi család című magyar filmvígjáték 

2021. 08. 14. 16:00  Palinta Társulat gyermekműsora 

2021. 08. 14. 20.30 

Élő koncert Barbra Streisand dalaiból Tátrai Estertől 

2021. 08. 20. 20.30 

Szent István napi ünnepi koncert 

Malek Andreával, Jáger Andrással, és 5 fős zenekarukkal 

2021. 08. 20. 21.30 

Tűzijáték 
 

A programokat szervezi Zánka Község Önkormányzata, Faluház. 

A programok ingyenesek, rossz idő esetén elmaradhatnak, a műsor változtatásának jogát fenntartjuk. 

Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy az előadásokon kép és hangfelvételek készülhetnek, 

melyeket a település honlapján, illetve a közösségi oldalán jelentetünk meg, illetve a rendezvény  

archiválásához használjuk. A rendezvényeken való részvételükkel hozzájárulnak a fotók és videók nyilvá-

nosságra hozatalához, illetve sajtó részére történő felhasználáshoz. 

 

Szeretettel várunk Mindenkit a rendezvényeken! 
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Az ügyeleti rend visszaállása után 

április 19-től ismét a megszokott 

rendszerben, létszámkorlátozás 

nélkül fogadtuk óvodánkba, böl-

csődénkbe a gyerekeket. 

    Kicsit ugyan megkésve, de 

ezen a napon a húsvéti nyuszi is 

megérkezett az óvodába.   A szép 

számmal visszaérkező gyerekek 

nagy örömére édességet és udvari 

játékokat hozott meglepetésként, 

amit a rossz idő miatt a csoport-

szobákban hagyott.  

    Bár a tavasz szokatlanul hűvös 

és esős volt, egyre több időt töltöt-

tek a gyerekek az udvaron. Mind-

eközben az év egyik legszebb ün-

nepére az anyák napjára készülőd-

tek. Idén is mindkét csoportban 

lelkesen dolgoztak a gyerekek az 

édesanyáknak szóló kézzel készí-

tett ajándékokon, miközben lelke-

sen tanulták a köszöntő dalokat 

verseket.  

  Május hónapjában a gyerekek 

mindennapjait a búcsúzásra és 

ballagásra való testi és lelki felké-

szülés szőtte át. Szerencsére a jár-

ványügyi korlátozásokat enyhítet-

ték, így június 04-én méltó búcsút 

tudtunk venni a gyerekektől egy 

tartalmas, nagy számú szülői kísé-

rettel egybekötött évzárón, balla-

gási ünnepségen. A gyerekek 

nagy izgalommal, de lelkesen, 

bátran, egyesek kimagaslóan sze-

repeltek a szülők és a mi örö-

münkre egyaránt. Fájó szívvel bú-

csúztunk idén 10 nagycsoportos-

tól: Bognár Berceltől, Boros-Szu-

per Leventétől, Kántor Lillától, 

Kercselics Dávidtól, Nagy Milán-

tól, Oláh Emesétől, Ruppert 

Zsombortól, Szür Gergőtől, Varga 

Dorinától és Horváth Ádámtól. 

Kívánom nektek ezúton is minden 

kollégám nevében, hogy további 

utatokat kísérje sok siker, egész-

ség, bátorság, jóság és kitartás. 

Hiányozni fogtok nekünk, de tu-

dom, hogy bárhová is kerültök, 

megálljátok majd a helyeteket! 

    Természetesen az évzáró nem 

maradhatott el zsúr nélkül idén 

sem. Ennek támogatásában utólag 

is köszönjük minden résztvevő se-

gítségét.   

   Egy év kihagyás után sikerült a 

gyermeknapot is megszervez-

nünk. A szülői munkaközösség 

tagjainak lelkes, hangulatos, ki-

tartó munkája gyümölcseként jú-

nius 11-én - rendhagyó módon - a 

délelőtti órákban került sor a gye-

rekek szórakoztatására. Külön-

böző helyszíneken változatos te-

vékenységeket találtak maguk-

nak, akik barkácsolni vagy ját-

szani szerettek volna. Csillám-

tetkó, papírsárkány, célbadobós 

pohár és aszfaltrajzok sokasága 

készült. Akik minden állomáson 

részt vettek, pontgyűjtésért jutal-

mul ajándékcsomagot is kaptak. 

Sikerült a rendőröket is meghívni, 

akik délelőtt, sőt még délután is 

meglepték a gyereket. Rendőrau-

tóval motorral, ajándékokkal, sőt 

délután lóval is érkeztek.  

Természetesen mindent ki lehetett 

próbálni a gyerekek nagy örö-

mére.  

    Nagyon sok felajánlást kaptunk 

különböző nagylelkű támogatók-

tól - szülőktől, Önkormányzatok-

tól, egyéni vállalkozóktól - amit 

ezúton is köszönünk a gyerekek 

nevében. Ebből sikerült ajándéko-

kat és zsákbamacskákat is össze-

állítani, illetve a büfébe is jutott 

bőven a finomságokból. Emléke-

zetes délelőtt marad mindannyi-

unk számára. Mindenkinek kö-

szönet jár ezúton is, aki a hangu-

latos gyermeknap szervezésében 

segített.  

     Idén sikerült kirándulást is 

szerveznünk az óvodásokkal.  

Júniusban egy nagy busszal mind-

annyian ellátogattunk Balatonfü-

redre. Fagyiztunk, sétáltunk egy 

nagyot a Tagorén, majd hajóval 

Tihanyba indultunk. Sokan most 

ültek először hajóra (buszra) a 

gyerekek közül, így hatalmas él-

mény volt az utazás. A másik ki-

ruccanást a Balaton parton tartot-

tuk. Bár a víz még hideg volt, na-

gyot sétáltunk, fagyiztunk és ját-

szottunk a parton. Mindkét kirán-

dulás igazán élményekben gazdag 

volt, jövőre megismételjük.  

     Júniusban végre beköszöntött 

az igazán meleg napsugaras nyár,  

amit már nagyon vártunk. Az 

óvoda udvara most igazán ideális 

a gyerekekkel a nyári ügyeleti 

rendszer biztosítására.  A nyár fo-

lyamán mindössze két hétre, jú-

lius 19 - július 30-ig tervezünk le-

állást karbantartási munkálatok 

miatt az intézményben. Ezen idő-

szak alatt csak a szociális étkezők  

Ovis hírek 
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ellátását biztosítjuk a zánkai Er-

zsébet Központból rendelt étellel.  

   

 

 Mindenkinek szép nyarat, jó 

egészséget kívánok minden  

 

 

kollégám, munkatársam nevében: 

                                                                                               

Simonné Mohos Éva 

 

 

 

 Alsós hírek: Kalandos, igazán 

nem „egyszerű” tanév végén ve-

hették át tanulóink a jól megérde-

melt bizonyítványokat. Örömmel 

írom, hogy a követelményeket 

mindenki teljesítette, sőt az alsó 

tagozaton 18 kitűnő, és 3 jeles bi-

zonyítvány sikeredett.  

Így könyvjutalomban részesült:  
 

1. o. Bánó-Weisz Zsombor Mátyás 

        Dobosi Márton  

        Filep Botond Miklós 

        Kartaly Liliána 

        Molnár Hanga 

        Nagy Zsombor 

        Resze Zsanna 

        Sebestyén Lara 
 

2.o. Doma Levente 

       Gondos Gergely 

       Nagy Bendegúz 

       Szabó Izabella 

       Szabó Márton 

 

3.o. Bánó-Weisz Benedek Csaba 

       Green Anna 

       Nagy Johanna Petra  

       Szász Attila 

 

4.o. Filep Sára 

       Inhof Sára 

       Stumpf Réka 

       Szabó Márton 

Az év alsós németese ebben a tan-

évben Filep Sára 4. osztályos ta-

nuló lett. 

  A tanító nénik nevében szívből 

gratulálok mindenkinek, aki ilyen 

gyönyörű bizonyítványt vihetett 

haza! Szeretnénk még gratulálni 

azoknak a kisdiákoknak, akik jó 

eredményt értek el.  

Nagyon büszkék vagyunk rájuk 

is, és mindenkire, akik a sokféle 

tantárgyból dicséretet kaptak! 

Csak így tovább gyerekek! 

  Egész éves szorgalmas munkája 

eredményeként Kartaly Liliána 

1.o. tanuló a Bendegúz-Jonatán 

olvasás-szövegértés levelezős 

versenyén arany minősítést ka-

pott. Ugyanezen a versenyen So-

mogyi Julianna 2.osztályos tanuló 

bronz minősítést szerzett. A Her-

man Ottó versenyen elért, - és 

szintén büszkeségre okot adó- al-

sós eredményeket lejjebb olvas-

hatják! 

  Ha megengedi a kedves olvasó, 

kicsit visszatekintek az elmúlt 

időszakra. Április végén a digitá-

lis oktatást végre magunk mögött 

hagyhattuk, amit már mindany-

nyian nagyon vártunk.  

    Igyekeztünk minél előbb visz-

szatérni a rendes kerékvágásba. 

Májusban a tanulásra koncentrált 

kicsi és nagy, -és ahogy már ír-

tam-, az eredmények alapján sike-

res volt ez az időszak. 

   Az utolsó másfél hét már a lazí-

tásról, a kirándulásokról, az osz-

tályprogramokról szólt. A pálya-

orientációs napon Balatonsze-

pezdre kirándultunk, az Inhof bir-

tokra. Mindent megnéztünk, amit 

lehetett kipróbáltunk. Bivalyokat, 

szürkemarhákat és struccokat 

etettünk, megismerkedtünk (az 

igencsak nehéz) napi munkákkal. 

Köszönjük a lehetőséget, nagyon 

jól éreztük magunkat!  

Az alsós osztályok voltak a zánkai 

strandon, a másodikosok kirán-

dultak a Szent Balázs-hegyre, a 

Gergely Borházba. Volt fagyizás, 

és még sok más örömteli program. 

   A tanév végén elbúcsúztunk 

Horváth Lajos igazgató úrtól, és 

igazgatóhelyettesünktől Loch Il-

dikótól. Nagyon szép, gazdag, 

egészséges, boldog, jól megérde-

melt nyugdíjas éveket kívánunk 

nekik nagy-nagy szeretettel!  

(Bár ahogy tanév végén a búcsú-

beszédében Kerschner Babett is 

mondta: „az nem lehet, hogy La-

jos bácsi a műfűről is nyugdíjba 

menjen…” ☺ ) 

   Ahogy kicsengettek, máris meg-

kezdődött a nyári napközi, és az 

Bozzay suli  
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érdekesnél érdekesebb táborok. 

Az iskolai tábor egészen július vé-

géig tart. Remélem, hogy akár itt, 

akár a családi nyaralásokon, a he-

gyekben, vagy a Balcsi hűs habjai 

között mindenki kellőképp kipi-

heni magát, és szeptember elsején 

újult erővel kezdi a következő tan-

évet! 

Ehhez kívánok nagyon jó egészsé-

get:  

Balázsné Pintér Rita

Felsős hírek: Május utolsó vasár-

napján, a Hősök napján, az I. és II. 

világháború mártírjaira emlékez-

tek Zánka képviselői, polgárai. Is-

kolánk tanulói (Lengyel Jázmin, 

Simon Júlia, Kamondi Marcell, 

Molnár Márton, Varga Ferenc) 

versekkel tisztelegtek a világhá-

borús emlékműveknél hősi halot-

taink előtt. 

   Június 4-én, a Nemzeti összetar-

tás napján, felsős tanulóink ver-

sekkel emlékeztek a trianoni tra-

gédiára. Az elhangzottak legfon-

tosabb üzenete a magyar nemzet 

összetartásának ereje, fontossága 

volt, amelyet Horváth Lajos igaz-

gató úr ünnepi beszédében is 

hangsúlyozott. A megemlékezést 

egy közös zászlós futással zártuk. 

Június 8-án pályaorientációs na-

pot tartottunk felső tagozatos di-

ákjainknak. Meghívott vendége-

ink szívesen vállalták ezt az életre 

nevelő feladatot. Az előadók a je-

len és jövő kihívásainak megfe-

lelve „A munkád a mindennapok 

öröme legyen, de több lábon kell 

állnod!” közvetítésével gondol-

kodásra ösztönözték a gyerekeket 

jövőjük építésével kapcsolatban. 

Nagyon köszönjük előadóinknak 

– Sárffi Mariann, dr.  Barátossy 

György és felesége, dr. Vissi Gab-

riella, Kerschner Babett és Her-

czeg Zsuzsanna – a gyerekek és is-

kolánk nevében is, hogy megpró-

bálták felkelteni tanulóink érdek-

lődését a sok-sok hivatás bemuta-

tásával, amelyek örömöt, küzdel-

meket, sikereket jelentenek szá-

mukra. 

Külön köszönjük, hogy Herczeg 

Zsuzsi néni, az általa festett 

könyvjelzőkkel megajándékozta 

iskolánk pedagógusait és tanulóit. 

Június 11-én kicsik és nagyok 

örülhettek a zánkai strandon a kö-

zös fürdőzésnek, játékoknak.  

Köszönjük Zánka Önkormányza-

tának a vendéglátást! 

   2021.június 14-én rendezte meg 

a Bozzay Pál Általános Iskola di-

ákönkormányzata a várva várt di-

áknapot, mely színes programok-

kal kényeztette iskolánk apraját-

nagyját. Az egész délelőttöt ki-

töltő, alapjában véve sport- és sza-

badidős tevékenységekre épülő 

lehetőségek a hirtelen jött forró-

ság ellenére is igen népszerűek 

voltak, íme néhány példa: 

Zánkatlon, számháború, 

petanque, röplabdázás, zsinórlab-

dázás, tollaslabdázás, kosárra do-

bás, célba dobás és az elmaradha-

tatlan alsós és felsős focitorna. 

   A tanévzáró ünnepségen könyv-

jutalomban részesült kitűnő, il-

letve jeles tanulóink:  

5.o. Resze Máté 

       Scher Gergely 

6.o. Molnár Boglárka 

       Mörk Andrea 

       Filep Lili 

       Szabó Csoma 

7.o. Barátossy Szabolcs 

       Illés Janka 

       Simon Júlia 

       Kovács Áron Milán 

       Borbély Eszter Mária 

       Lengyel Jázmin Bianka 

       Csonka Ajsa 

8.o. Sibak Dorottya Lilla 

       Molnár Márton 

       Szücs Petra 

Az év felsős németese Sibak  

Dorottya Lilla 8. osztályos tanuló 

lett. 

Csékei Marianna 

Bede Tamás

Bozzay-díj 

 

Ebben a tanévben két tanulónk is 

kiérdemelte a Bozzay díjat: Sibak 

Dorottya Lilla és Molnár Márton. 

Évek óta kitűnő tanulmányi ered-

ményű, több tantárgyból is ki-

emelkedő teljesítményt nyújtó ta-

nulók. Közösségi munkájuk, a fel-

nőttekkel és diáktársaikkal való 

kapcsolatuk példaértékű. Sokol-

dalú tehetségüket, nyitottságukat 

bizonyítják a különböző szaktár-

gyi versenyeken elért sikereik. 

Dóri évek óta eredményesen  
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Fotók: Szalai Ádám 
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szerepel az Arany János magyar 

nyelvi verseny országos döntőin, 

de sokrétű érdeklődését számtalan 

tanulmányi verseny bizonyítja: 

Herman Ottó természetismereti-, 

Zrínyi Ilona matematika-, Legen-

dare Sissi német nyelvi, valamint 

atlétikaversenyek, rajzpályázatok. 

Márton a Herman Ottó természet-

ismereti versenyen országos 4. és 

5. helyezett is lett. Részt vett úszó- 

és német versenyeken, országos 

tárgytervező és alkotóversenyen. 

A Bakonyi Csillagászati 

Egyesület rajzpályázatán nyert dí-

jával iskolánk csillagászati elő-

adáson vehetett részt. 

    Tehetségükkel és tudásukkal 

igyekeztek örömet szerezni mind-

nyájunknak a különböző közös-

ségi rendezvényeken. Szavalóver-

senyek, községi-, és iskolai ünne-

pélyek, karácsonyi műsorok ál-

landó szereplői voltak. 

Kiforrott személyiségükkel az 

osztályközösség aktív, meghatá-

rozó tagjai. Feladataikat, megbí-

zásaikat mindig megbízhatóan, 

magas szinten teljesítették. Nyu-

godt szívvel bocsájtjuk mindket-

tőjüket új középiskolájukba.  

Dóri a balatonfüredi Lóczy Lajos 

Gimnázium magyar-angol kéttan-

nyelvű tagozatán, Márton a bala-

tonalmádi Magyar- Angol Kéttan-

nyelvű Gimnáziumban folytatja 

tanulmányait. 

   Kiváló tanulmányi eredményük, 

példamutató magatartásuk és 

szorgalmuk alapján ajánljuk 

mindkettőjüket példaképül a boz-

zays diákoknak. 

 

 

A Covid ellenére sem állt meg a sportélet a Bozzayban 

 

Április 19-én az alsósok, május 

10-én a felsősök is visszatérhettek 

az iskolapadba, mindannyiunk 

nagy örömére. Kapva az alkalmon 

a néhány hetes kihagyás után nagy 

lendülettel indult újra a sportélet 

iskolánkban, elkezdődtek a szak-

körök melynek eredményeképpen 

május 15-én ismét jelen lehettek 

alsós röplabdásaink a már várva 

várt balatonfüredi röplabda 

versenyen, mely minden képzelet 

felülmúlt. 

A csapat tagjai voltak: Kartaly Li-

liána, Hegyi Barbara, Sólyom 

Helka, Szabó Izabella, Végh Ber-

nadett. 

Szép volt lányok!! 

Az újrakezdés után a fiúk is óriási 

lelkesedéssel vettek részt a foci-

szakkörökön, bár versenyre velük 

nem jutottunk el, remek csatákat 

vívtak egymás ellen a csapatok, 

ezzel is készülve a Diáknapon 

megrendezett labdarúgótornára, 

mely remek felkészülést nyújtott 

az őszi versenysorozatra. 

Csak így tovább srácok!!! 

A jól megérdemelt pihenés után, 

reméljük már a járványt magunk 

mögött tudva, friss lendülettel in-

dulhatnak a Bozzaysok az őszi 

sportrendezvényeken. 

 

 

Tanulmányi versenyek eredményei 

A Herman Ottó természetismereti verseny országos döntőjét az idei tanévben online rendezték 

meg. Nagyon jól szerepeltek tanulóink: Bánó-Weisz Benedek (3.o.) 2., Nagy Johanna Petra (3.o.) 

3., Molnár Boglárka (6.o.) 5., Scher Gergely (5.o.) 7., Dajka Emma (5.o.) 8., Szabó Csoma Győző 

(6.o.) 10., Bácsi Bence (5.o.) 12. és Szabó Márton (4.o.) 14. helyezett lett.  

Felkészítő: Molnár Katalin. 

A Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulójának eredménye: Resze Máté (5.o.) 18.,  

Barátossy Álmos (5.o.) 38., Szabó Csoma Győző (6.o.) 38., Simon Júlia (7.o.) 50.  

Felkészítő: Sánta Lajos 

Resze Máté 5. osztályos tanulónk a Bendegúz levelezőversenyen megyei 7. helyezést ért el és 

arany minősítést kapott éves munkájáért matematikából. 

Gratulálunk az eredményekhez! 
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Búcsúzunk… 

„Találkozás és búcsúzás az élet, 

annyi csak.  

Valaki jön, valaki megy,  

S az emlék megmarad.”.- szól az 

idézet, s ez így igaz. Búcsút vet-

tünk a nyolcadik osztályos tanu-

lóinktól, elbúcsúztattuk diákok és 

pedagógusok a tanévet. És még 

mindig búcsúzunk. Elbúcsúzunk 

két kiváló pedagógustól, két kol-

légától, akik maradandót alkottak 

a Bozzay Pál Általános Iskola 

történelmében. Búcsúzunk Loch 

Ildikótól, igazgató-helyettesünk-

től, és Horváth Lajos igazgató úr-

tól. 

Kicsengettek negyven tanévetek 

munkájából. Utolsó alkalommal 

léptetek ki a tanóráról. Eljött az 

idő. S ti mosolyogjatok, hiszen 

elvégeztétek mindazt, amit a sor-

sotok elvárt Tőletek. Engedjétek 

meg, hogy sok szeretettel és tisz-

telettel elbúcsúzzunk Tőletek, 

mielőtt megkezditek nyugdíjas 

éveiteket. 

Siposné Bányai Ildikó

 

*** 

Pedagógiai életútjuk lezárásaként, 

nyugdíjba vonulásuk alkalmából a 

tantestület, a szülők és a diákok 

Bozzay- díjjal köszönték meg az 

iskoláért végzett áldozatos mun-

kájukat. 

Loch Ildikó az Emberi Erőforrá-

sok Minisztériuma Pedagógus 

Szolgálati Emlékérem elismerés-

ben részesült. Zánka Község 

Önkormányzata a község gazda-

sági és társadalmi fejlődése, vala-

mint a lakosság érdekében hosz-

szabb időn át végzett kiemelkedő 

tevékenység elismerésére Zánka 

Községért kitüntetést adomá-

nyozta Ildikónak. 

Horváth Lajos kiemelkedő köz-

életi és kulturális tevékenységével 

hozzájárult a község fejlődéséhez, 

ezért Zánka Község Önkormány-

zata Zánka Község Díszpolgára 

kitüntető címet adományozta ré-

szére.  

Jó egészséget, nyugodt, békés, 

örömteli, aktív nyugdíjas éveket 

kívánunk! 

 

(T.) Horváth Lajos szakmai életútja 

 

   Egész életpályáját a gyereke-

kért, a pedagógusokért folytatott 

tenni akarás, negyedszázados is-

kolaigazgatói munkáját az iskola-

építés, a minőségi oktatás megva-

lósítása, hagyományteremtés, szé-

leskörű közéleti munka és a helyi, 

megyei és országos szinten szá-

montartott publikációs tevékeny-

ségek jellemezték. A tanárképző 

főiskolát Egerben végezte, bioló-

gia-földrajz szakon (1979), ké-

sőbb történeti tanulmányokat 

folytatott az ELTE BTK-n, majd 

posztgraduális közoktatásvezető-

képzést a Szegedi Tudomány-

egyetemen. Pályáját a Zánkai Út-

törővárosban kezdte beosztott 

pedagógusként, majd – a szaktár-

gyakat is tanítva – oktatási fele-

lősként, később múzeumvezető-

ként dolgozott. Társasházat 

építve, 1987-ben véglegesen lete-

lepedett Zánka községben. A ki-

lencvenes évek első felében a Pro 

Renovanda Cultura Hungariae 

Alapítvány történész ösztöndí-

jasa, majd a veszprémi Laczkó 

Dezső Múzeum történész-muzeo-

lógusa volt. 

   1996-ban iskola igazgatói pá-

lyázatot nyert el az önkormányzati 

fenntartású német nemzetiségi 

nyelvet oktató általános iskolá-

ban, ahol öt cikluson keresztül, 

munkatársaival együtt 

maradandót alkotott. Stabil tan-

testületet létrehozva, a környeze-

tét sikeresen megszólítani tudó, 

önbizalommal rendelkező, telje-

sítményelvű, gyermekközpontú 

iskolává váltak, jó középiskolai 

beiskolázási eredményekkel, szá-

mos nyelvvizsgával, kiemelkedő 

hagyományteremtő, hagyomány-

őrző tevékenységgel. Jeles előme-

netelű tanulóik magabiztosan, 

nagy számban végeztek országo-

san is előkelő helyen jegyzett kö-

zépiskolákban, egyetemeken, 

hogy orvossá, mérnökké, jogász-

szá, közgazdásszá, turisztikai, in-

formatikai szakemberré, 
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repülőgép pilótává stb. válva sike-

res felnőttekké váljanak. 

   A magas színvonalú szakmai 

munkára építve – a Monitor- vizs-

gálat, PISA -felmérések, országos 

kompetencia-felmérések, fenntar-

tói vizsgálat, központi középisko-

lai írásbeli felvételik eredménye-

ire hivatkozva – tényszerűen is 

megalapozták az iskolájuk felé 

megnyilvánuló szülői és önkor-

mányzati együttműködést, bizal-

mat. A nagyon magas színvonalon 

megvalósuló közös községi-isko-

lai rendezvények, (millecentenári-

umi címeravató ünnepség, iskolai 

névadó ünnepség, millenniumi 

ünnepségsorozat, nemzeti ünne-

pek stb.) érdemben hozzájárultak 

tanulóik hazafias neveléséhez. 

Ezen belül is kiemelt figyelmet 

fordítottak a ’48-as hagyomány-

ápolásra és az iskolai névadó, 

Bozzay Pál – legifjabb Pilvax-kö-

rös, költő, honvéd – kultuszának 

ápolására. Emléktáblát avattak, 

felkutatták, restauráltatták és kiál-

lították Bozzay Pál bibliáját, 

életmű kötetet adtak ki, rendszere-

sen megemlékezéseket, koszorú-

zásokat szerveztek a zánkai teme-

tőben nyugvó névadó és a többi 

48-as szabadságharcos sírjánál. A 

szülőföldhöz kapcsolódó gyöke-

rek ápolásának igényével lépett 

fel, amikor 1999-ben ötletgazda-

ként hagyományt teremtett az I. 

Balaton-felvidéki Iskolák Talál-

kozójának (BAFIT) megrendezé-

sével. Két évtized elmúltával – 

Balatonfüred, Herend, Bada-

csonytomaj, Balatonkenese, Ti-

hany-Balatonfüred, Szentgál után 

– újra helyet adott iskolája e nagy-

szabású, 20-30 iskolát, ezer körüli 

diákot és pedagógust mozgósító 

rendezvénynek. A szaktárgyi, kul-

turális, honismereti természetvé-

delmi, sport programok, fesztivál 

jellegű szabadidős rendezvények 

mintát adnak a tájegységi identitás 

közösségi megéléséhez. 

   Vezetői munkájában nagy hang-

súlyt helyezett a pedagógusok to-

vábbtanulására, továbbképzésére, 

oktató-nevelő munkájuk közép-

pontjában már negyed százada is 

a pozitív motivációt állította, 

amelynek mai megnyilvánulása a 

„Boldog Iskola” cím. Önbizalom-

mal rendelkező, a világra nyitott 

iskolaközösségért dolgozott. Ezt 

szolgálta minden tanulóra kiter-

jesztett szerepeltetések, szaktár-

gyi, kulturális-, és sportversenye-

ken való részvételek, színházba 

járás, kirándulások, német és er-

délyi testvérkapcsolatok, „Csil-

lagösvény Táborok”, „Határtala-

nul!” és „Ökoiskola”-i progra-

mok. 

   A huszonöt év során sokat tett 

az iskola épületének, tárgyi-esz-

köz feltételrendszerének a fejlesz-

téséért, kihasználtságáért, kezdve 

a számítástechnikai és nyelvi la-

bortól, az udvari játszótéren át a 

műfüves pályáig. A legnagyobb 

beruházásban - az iskolaépület új 

szárnyának megépítésében, a tor-

naterem létrejöttében is kulcssze-

repet játszott. Az iskola történeté-

nek egyik legemlékezetesebb 

mozzanata a tornaterem átadó ün-

nepség volt, amikor dr. Schmitt 

Pál az Országgyűlés és Magyar 

Olimpiai Szövetség elnöke fel-

avatta a Zánka Község Önkor-

mányzatának finanszírozásával 

felépült sportlétesítményt (2010. 

május 15.). Az egészséges élet-

módra nevelés addig is kiemelt 

nevelési feladatuk volt – részt vet-

tek a Nemzeti Atlétikai Program-

ban és a Bozsik-programban is –, 

ezt követően, a központi elképze-

léseket megelőzve, azonnal beve-

zették a mindennapos testneve-

lést, heti egy óra judo-gimnaszti-

kával, az elődöntőből továbbjutva 

részt vettek a TV szereplést is je-

lentő „Nagy vagy!” országos játé-

kos sport vetélkedőn, majd csatla-

koztak a röplabda akadémiához is. 

Mindamellett Zánka és környéke 

sportegyesületei számára is nyi-

tott az intézményük. Elmondható, 

hogy az iskola a kulturális és sport 

tevékenységének köszönhetően a 

település és a kistérség szerves ré-

szévé vált.  

   Ebben közrejátszott az a tény is, 

hogy a pedagógusok sokoldalúan 

bekapcsolódtak a helyi közéletbe. 

Az iskolaigazgató ebben kiemel-

kedő szerepet játszott: 2002 óta 

önkormányzati képviselő, 1995-

től 2021-ig az Zánkai Hírmondó 

időszaki lap főszerkesztője, jelen-

leg is a Kulturális Bizottság és a 

Települési Értéktár Bizottság el-

nöke. A Balatonakali Erdélyi Ba-

ráti Kör, a Révfülöpi Gázló Egye-

sület és a Tapolca Városi Sakk 

Egyesület tagja.  

    A zánkai Honismereti Kör ala-

pítója, helyi és megyei szinten is 

elismert honismereti kutató. Or-

szágos, megyei konferencia köte-

tekben, településtörténeti mono-

gráfiákban, lapokban, folyóira-

tokban és a Zánkai Hírmondóban 

több mint 100 köznevelési, neve-

léstörténeti, történeti, közéleti 

írása jelent meg. Az általa 
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szerkesztett. Kossuth, Mind-

szenty, Zánka és Balaton témájú 

konferencia kötetek és kiadvá-

nyok mindegyike hasznosul a 

köznevelésben is. A publikációira 

és a BAFIT-ra alapozva szerzett 

2015-ben mesterpedagógus 

fokozatot. Kitűntetései közül leg-

inkább büszke a Bonis Bona –A 

Nemzet Tehetségeiért díjra, ame-

lyet – a szülők és pedagógus kol-

légái javaslatára – a több éves ki-

emelkedően eredményes és áldo-

zatos versenyfelkészítő munkája 

elismeréseképpen, 2013-ban, Bu-

dapesten a Nemzeti Színházban 

vehetett át dr. Hoffmann Rózsától, 

az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma köznevelésért felelős ál-

lamtitkárától

 

Loch Ildikó szakmai életútja 

 

   A Pécsi Tanárképző Főiskolát 

1979-ben végezte, matematika-fi-

zika szakon. Pályakezdőként egy 

évet a Baranya-megyei Bakóca 

nevelőotthonának iskolájában, 

majd Komlón tanított. A Balaton-

felvidék vonzásában először Zán-

kán, a Balatoni Úttörővárosban 

kapott munkát 1981-ben. 

   1993 őszétől a balatoncsicsói 

Nivegy-völgyi Általános Iskolá-

ban helyezkedett el szaktanárként, 

igazgatóhelyettesként, majd 2 év 

múlva, pályázati úton öt évre ki-

nevezték az intézmény élére. A 

szervezeti kultúra megteremtésén 

túl, kulcsszerepet játszott az is-

kola sajátos arculatának, a német 

nemzetiségi oktatás és a hozzá 

kapcsolódó nevelési feladatok lét-

rehozásában. Zeneiskolájuk a tót-

vázsonyi zeneiskolával együttmű-

ködve, végül is balatoncsicsói 

égisz alatt egyesült. A fenntartó-

val együttműködve, éveken át sok 

energiát fektettek a szomszéd te-

lepülésen élő nazarénus közösség 

hagyományainak és az iskola sza-

bályrendszerének összehangolá-

sába. A több éves igazgatói tevé-

kenysége döntően hozzájárult az 

iskola megerősödéséhez, gyara-

podásához, szakmai elismertségé-

hez.  

   Igazgatói hívásra 2008-ban 

igazgatóhelyettesnek ment a zán-

kai Bozzay Pál Általános Iskolába 

és zökkenők nélkül vette át a mun-

kát, amelyet a mai napig nagy len-

dülettel, maximalizmusra törek-

vően végez. Az iskola elismertsé-

gének megtartásához nagyban 

hozzájárult a napi ügymenetek 

gördülékeny megszervezésével, a 

felmerülő problémák rugalmas 

megoldásával. Támogatta kollé-

gáit a német nemzetiségi hagyo-

mányok ápolásában, a szakmai 

fejlődésében, kiemelten a számí-

tástechnikai eszközök alkalmazá-

sában, az iskola közösségi életé-

nek megszervezésében. Az iskola 

informatikai fejlesztéseiben kez-

deményező szerepet játszott, az 

ezirányú 2010/2011-es TIOP-pá-

lyázat projektmenedzsereként 

kulcsszerepet játszott az intézmé-

nyi eszközellátás modernizálásá-

ban. Az új technika mind gyako-

ribb alkalmazásának (szaktárgyi 

órák, ünnepségek, tantestületi ér-

tekezletek stb.) nagy hatást 

gyakorolt az iskola mindennapos 

életére. Részt vett a balatonfüredi 

Lóczy Lajos Gimnázium termé-

szettudományos laboratóriumá-

nak oktatási projektjében, fizika 

órain annak használatában. Mate-

matikából rendre jó eredményeket 

értek el tanítványai, a 2014. évi 

országos kompetenciamérés során 

8. osztálya a 3. legjobban teljesítő 

tanulócsoport lett az országban. 

Szívügyének tekinti a természet-

védelem, a fenntarthatóság kérdé-

sét, ökoiskolai témakörben vált 

2016-ban mesterpedagógussá. Az 

iskolai élet megszervezésében, 

koordinálásában kiemelkedő sze-

repe van az igazgató mellett dol-

gozó igazgatóhelyettesnek. Széles 

körben felelős a zökkenőmentes 

működésért szakmai, adminisztrá-

ciós, technikai téren egyaránt, 

amelynek a zánkai 13 év alatt is 

messzemenően megfelelt. Problé-

mamegoldó képessége megnyug-

vással töltötte el diákjait és kollé-

gáit egyaránt. Összességében a 

szép szakmai életút maradandó 

hatást gyakorolt a Zánka-Nivegy-

völgyi általános iskolai oktatás 

egészére.  
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Hírek a Faluházból 

   Az idő gyors léptekkel halad 

előre, máris elérkeztünk a Majá-

lishoz. Sajnos most sem tarthat-

tunk önfeledt szórakoztató prog-

ramot a Faluház udvarán, és má-

jusfát is csak jelképesen állítot-

tunk, abban bízva, hogy hamaro-

san visszaáll a „normális élet”, és 

újra visszatérhet az élet a Falu-

házba is. A májusfánkon követ-

kező feliratot helyeztük el: „Le-

gyen ez a kis Májusfa az Egészség 

felé vezető út szimbóluma! Min-

denkinek kitartást és jó egészséget 

kívánunk! Zánka Faluház” 

   Program nélkül viszont nem 

maradtunk, hiszen meghirdettük a 

Majálisi Kincskereső Kalandtúrát 

Zánkán, ami nagyon izgalmasnak 

ígérkezett. Először is nekünk, hi-

szen elsőnek mi mentünk végig a 

kalandos úton Szabó Péter veze-

tése alatt, hogy kihelyezzük a kin-

cset. Utunk valóban kalandosra si-

keredett, ugyanis Péter a lehető 

leghosszabb útra terelt bennünket, 

hogy eljussunk a Hegy-tóhoz. 

Cirka 7 km-t tettünk meg, közben 

vaddisznók keresztezték utunkat, 

de nagyon jól éreztük magunkat. 

Szóval a kincset elhelyeztük és 

május elsején közzétettük a GPS 

koordinátákat a Faluház Facebook 

oldalán, és elindulhatott a kincs-

keresés. Már délelőtt sokan útnak 

indultak, és sorra érkeztek hoz-

zánk a fotók, melyeket a kincs 

helyszínén kellett készíteni.  

   Rendezvényünket támogatta a 

Jegesmedve Büfé, Szabó Péter 

kisboltja, Kocsis Ervinné Ila néni, 

és a Boróka Kertészet. Másnap 

reggel a beérkezett fotókkal 

bizonyított kincskeresők között 

élő sorsolás útján sorsoltuk ki a 

nyerteseket, melyet a Faluház 

Facebook oldalán bárki nyomon 

követhetett.  

A 3. díjat Balázsné Pintér Rita és 

csapata nyerte, mely egy 5.000.-

Ft-os egynyári virágcsomag volt 

Kocsis Ervinné Ila néni felajánlá-

sában a Boróka Kertészetből.  

A 2. díjat dr. Tóth Gergely és csa-

pata nyerte, mely egy tálca dobo-

zos sör volt Szabó Péter felajánlá-

sában. 

Az 1. díjat Morvai Tamás és csa-

pata nyerte, mely egy 10.000.-Ft-

os utalvány volt a Jegesmedve 

Büfé Balázs Blanka felajánlásá-

ban. 

Végül, de nem utolsó sorban a Bo-

róka Kertészet különdíját sorsol-

tuk ki, melyet Boros István és csa-

ládja nyert meg.  

Reméljük mindenki jól szórako-

zott ezen a kincskereső kalandtú-

rán, azok is, akik részt vettek, és 

azok is, akik figyelemmel kísérték 

a túrázókat.  

   2021. május 7-én, pénteken este 

19 órakor az Ismeretlen Ismerős 

sorozatunk 5. részét tekinthették 

meg az érdeklődők a Faluház 

Facebook oldalán élő adásban. 

Vendégünk volt Szabó Péter, akit 

szinte mindenki ismer, de talán 

mégsem. A “KERESKEDŐ“… 

de erről most nem kérdeztük! Na 

jó, talán egy kicsit mégis. Hol? 

Hogyan? Mikor? Miért? Kérdések 

és válaszok egy másik szemszög-

ből. A műsor óriási nézettségnek 

örvendett, sokan szorítottak Péter-

nek és sokan izgultak érte, 

éppúgy, mint ahogy ő is végig iz-

gulta az adást. Szabó Péter a vér-

beli kereskedő, akinek mindig a 

vevő a legfontosabb, aki a nap 

bármely szakában mosolygósan 

hangos köszönéssel fogadja a vá-

sárlókat, éppúgy, mintha a legjobb 

barátai tértek volna be a boltba, és 

aki nem győzi elégszer megkö-

szönni a vásárlást. Ő a KERES-

KEDŐ! Pétert most egy új oldalá-

ról is megismerhettünk, érdekes 

és izgalmas történeteket mesélt a 

fiatalságáról, a családjáról. Élete 

tele volt fordulatokkal és élmé-

nyekkel, melyeket most megosz-

tott velünk. Az adás minden má-

sodperce lekötötte a nézőket és 

bennünket is. Köszönjük Péter! 

    Zánka másodszor csatlakozott a 

Közösségek Hete rendezvényhez. 

2021-ben így szólt a felhívás: Ke-

ressük értékeinket! – Itthon otthon 

vagyunk! A programban egy sé-

tára invitáltuk a falu lakosságát, 

hogy felfedezzék és lefotózzák 

Zánka értékeit. Ez lehetett egy fa, 

egy ajtó, egy szobor, egy utcakép, 

egy épület, vagy akár egy tájkép 

Zánkán, vagy Zánkáról. A felhí-

vásra rengeteg kép érkezett me-

lyekből készítettünk egy össze-

foglalót, mely Zánka honlapján és 

a Faluház Facebook oldalán is 

megtekinthető. A kisfilmben töb-

bek között látható számos zánkai 

épület, szobor, tájkép, egy oltár-

kép a Marosszéky - Ziegler villá-

ból, Dr. Szabó Dezső emléktáb-

lája, Bogdan Wajberg: Taurus 

Gdanski gránitból, és Szekeres 

Károly: Szent Orbán a szőlőter-

melők védőszentje, melyek a 
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Lídia Borházban láthatóak, a 

Mosó-kút képei, két zánkai vonat-

kozású, saját készítésű hűtőmág-

nes, melyet Békés megyéből kül-

dött egy család a zánkai nyaralá-

suk emlékeként. Szóval összeállt 

egy szép kis anyag, mely termé-

szetesen még mindig hiányos, hi-

szen nagyon sok minden kimaradt 

belőle, de talán majd legközelebb 

még több kép érkezik. 

Köszönjük minden résztvevőnek 

a fotókat, Zánka ismét gazdago-

dott ezzel az összeállítással!  

    Ismét eljött a Férfiak napja, 

vagyis az Ivó Nap. Ebben az év-

ben szolid keretek között köszön-

töttük a férfiakat, mely így szólt: 

Ivó Napja a Férfiaké Zánkán!      

Ti jelentitek számunkra a bizton-

ságot, az erőt, gyermekeink Édes-

apját, a Férjet, a Társat, a Szeretőt, 

a Barátot, szóval MINDENT!      

A Ti ölelésetek teszi szebbé nap-

jainkat! Ott vagytok mellettünk, 

mint egy otthoni Ezer-Mester, s 

mint Gyengéd Szerető, és még mi 

minden! Becsüljük, hogy vagytok 

nekünk! Szeretünk felnézni rátok 

és szeretünk Nőnek lenni mellet-

tetek! Még akkor is, amikor néha 

felrobbanunk dühünkben a szana-

szét hagyott ruháktól, a felnyitott 

wc tetőtől, de ezeknek az apró 

bosszúságoknak azonnal nyoma 

vész, amikor az utcán sétálva ész-

revétlenül megfogjátok a kezün-

ket, és ránk mosolyogtok. Amikor 

a reggeli ölelésnél egy csókot 

nyomtok az arcunkra! Amikor vá-

ratlanul, csak úgy kapunk Tőletek 

egy parányi meglepetést.      Sok-

szor halljátok tőlünk, hogy jól el-

vagyunk mi nélkületek is! De az 

az igazság, hogy ez nem fedi a 

valóságot…Ott vagytok minden-

hol, a reggeleinkben, az estéink-

ben és éjszakáinkban, a vágyaink-

ban, a gondolatainkban, a könnye-

inkben és a mosolyainkban. Kel-

letek nekünk, ez a színtiszta igaz-

ság!      2021-ben a 2018-as Fér-

finapi műsorunkkal kívántunk sok 

boldogságot a férfiaknak, melyet 

a Zánkai Nevesincs Színjátszókör 

és a Magyar Tenger Népdalkör 

adott elő. A videót köszönjük a 

Zánka TV-nek! 

    2021. május 30. vasárnap 17.00 

órakor a Hősök napja alkalmából 

községi ünnepségen vehettek 

részt a falu lakói, melyet a Honis-

mereti Kör szervezett. Elsőként a 

Bozzay Pál Általános Iskola diák-

jai szavaltak a 2. világháború hő-

seinek és áldozatainak emlékmű-

vénél, majd György Péter a Hon-

ismereti Kör vezetője emlékezett 

meg a Hősökről. A koszorúzás és 

a virágok elhelyezése után felsé-

táltunk a temetőbe, ahol az 1. vi-

lágháború hőseinek emléktáblái-

nál emlékeztünk. Az emlékezés 

közben a Magyar Tenger Népdal-

kör énekelt.  

    2021. június 4-én a Nemzeti 

Összetartozás Napját ünnepeltük, 

mely az 1920-as trianoni béke-

szerződés aláírásának évforduló-

jára emlékező nemzeti emléknap. 

Zánkán ezen a napon nemcsak a 

nemzeti összetartozást ünnepel-

tük, hanem azt az erőt, mely ösz-

szetartja a Zánkán élőket még a 

legnehezebb időkben is, MERT 

ÖSSZETARTOZUNK! Ezt a na-

pot óriási előkészület előzte meg, 

ugyanis az egész falut összefogó 

kisfilmet forgattunk. Hogy mikor 

is kezdődött a készülődés? 

Tulajdonképpen tavaly december-

ben vetette fel Gaálné Zsuzsa és 

Bácsiné Niki, hogy milyen jó 

lenne Zánkán is a Jerusalema 

tánckihívás. Az ötletet nem vetet-

tük el, de úgy gondoltuk, hogy 

majd a járvány végén kellene ez-

zel foglalkoznunk. Aztán telt, 

múlt az idő és újra előjött az ötlet 

Sárffi Mariann és Filepné Julcsi 

gondolataiban. Másnap közösen 

átbeszéltük, hogy hogyan is kéne 

nekikezdeni, ki kinek szól, hogy 

minél több résztvevője legyen. 

Mariann vállalta, hogy betanítja a 

táncot, Borda Lajos pedig jelké-

pesen szolgáltatta a zenét. Szeret-

tünk volna egy olyan filmet készí-

teni, ahol tényleg megmutatkozik 

az összetartás. És sikerült! Óriási 

volt látni a boldog arcokat, a csil-

logó szemeket a tánc alatt. Hogy a 

képviselő-testület, az intézmé-

nyek, a vállalkozók is csatlakoz-

tak. A filmet Böhm Tamás for-

gatta, vágta és szerkesztette, 

melyben segítségére volt Böhmné 

Kocsis Szilvia, Morvai Tamás és 

Böhm Marcell.  

Csak köszönet jár mindenkinek! 

Minden résztvevőnek, és segítő-

nek!  

 

MERT MI TÉNYLEG ÖSSZE-

TARTOZUNK! 

 

    Közben a Zánkáért Kulturális 

és Közösségi Egyesületünket és 

ezzel párhuzamosan a Faluházat is 

nagy öröm érte, ugyanis szakmai 

tevékenységünket, a civil önszer-

veződések működését, nemzeti 

összetartozásuk erősítését a Nem-

zeti Együttműködési Alap egy si-

keres pályázat útján támogatta. A 
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pályázat célja az online közvetíté-

sek megvalósításának fejlesztése 

volt, melyre egy 300 ezer forintos 

kamerát vásárolhattunk. Nagyon 

sok pozitív visszajelzést kaptunk 

az élő műsoraink tekintetében, és 

a támogatás is megerősített ben-

nünket abban, hogy ezeket tovább 

folytassuk és fejlesszük. 

   Hamarosan megkezdődnek a 

nyári programok a Strandi Sza-

badtéri Színpadon. Tartsanak 

velünk! Élvezzék a nyarat, a Bala-

tont és a jó programokat!  

 

Böhmné Kocsis Szilvia 

Böhm Tamás 

Bácsiné Bogáncs Nikoletta 

 

 

Újra együtt! 

A Zánkai Nevesincs Színjátszó-

kör sem tudott találkozni a vírus 

helyzet alatt, de június elején 

megszerveztük, hogy újra együtt 

töltöttünk egy kellemes estét a Fa-

luház udvarán. A „nagy csalá-

dunk” már hiányt szenvedett a 

zárlat alatt, így egyértelmű volt, 

hogy találkoznunk kell, minél 

előbb! Aztán 2021. június 11-én 

végre elérkezett a lehetőség, ami-

kor is összegyűltünk egy jó kis 

szalonnasütésre és beszélgetésre. 

Ahogy érkeztek a tagok, úgy 

emelkedett a hangulat, mindenki 

mesélt és mesélt, közben sokat ne-

vettünk, mindenki adta önmagát 

és a „színészi tehetségét”, és 

éreztük, hogy újra jó helyen va-

gyunk. A következő fellépés is 

szóba került, hiszen már minden-

kinek nagyon hiányzik a szerepta-

nulás…., de erről majd később. 

Mindenkinek jó nyarat kívánunk! 

Zánkai Nevesincs Színjátszókör 

 

 

 

Nőklub – avagy „ki milyen kincseket gyűjtött……”

 

A klubok mostanában kezdenek 

éledezni, lehetőség szerint egy kis 

kirándulással, fagyizással, beszél-

getéssel. A mi klubunk, az utóbbi 

években főleg kézműveskedéssel 

foglalkozott, foglalkozik.  Ezeket 

a munkákat a Faluház előterében 

levő vitrinben be is mutatjuk, re-

ményeink szerint meg is nézik az 

odalátogatók. Most formabontás 

következett, nem volt együttes 

kézműveskedés, ugyanakkor a 

másfél éves mini kiállítást illet 

már lebontani.  No igen, de mit 

rakjunk ki? Megoldottuk: Sólyom 

Olgi kulcstartó gyűjteményét és 

jómagam mini/kicsi kancsóit rak-

tuk ki. Ezeket a „filléres emléke-

ket” családi, baráti körből gyűjtöt-

tük össze az évek során. Az ember 

szívének ezek a legkedvesebb da-

rabok, főleg, ha a gyerekek kirán-

dulási emlékeként kerültek a 

házba… 

Jó nézelődést!                                                                       

 

Marosszékyné Csósza Mária  

Nőklub 

 

 

 

Az egykori zánkai kocsmák   
 

    A kocsma mindig is fontos, sőt 

meghatározó intézmény volt a 

faluközösség életében. Itt 

csapódtak le a falusi mindennapok 

eseményeinek következményei: 

örömek nyilvános kitárása, a 

bánat felejtése, a társasélet 

kellemes vagy bosszantó 

mozzanatai. 

    A kocsma különleges 

rendeltetésű közösségi tér, ahova 
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az emberek nem (csak) 

lerészegedni jártak, hanem 

levezetni a napi feszültséget, 

találkozni, társalogni egymással, 

megbeszélni fontos dolgokat. A 

kocsma a közösségi élmények 

megélésének helyszíne, emberi 

sorsok, kisközösségek életének 

alakítója, maradandó élményt 

jelentő vigasságok, súlyos 

tragédiák színtere. 

A török idők utáni első 

újratelepítő szerződés, az ún. 

"megszállási szerződés" az első 

helyen említi a letelepedő 

úrbéresek jogait: tarthassanak 

folyó kortsmát ingyen... 

mészárszéket is, tehát ez a 

hagyományosan egybeforrott két 

intézmény már 1736-ban 

újjászületett az újratelepítők által 

"megszállt" Zánkán. 

Közbirtokossági, tehát közösségi 

funduson létesült a település két 

kocsmája: az egyik a mai Fő utca 

30. sz. telken, a másik a vérkúti 

kocsmatelken működött a fürdő 

épülete mellett. A helyiek a 

megszokott falukocsmát 

látogatták gyakrabban. Amikor a 

19. század végén megépült a 

községháza, pontosan a kocsma 

mellett kapott helyet, így gond 

nélkül bálozhattak, hiszen a 

vigassághoz kéznél volt a 

kedvcsináló. 

A falukocsma évszázadokon át 

a hagyományos, egyszerű ívó 

szerepét töltötte be, soha nem volt 

szállásadó jellege. Habár az 

idősek emlékeztek rá, hogy a 20. 

század első felében – igaz, nagyon 

szerény körülmények között – 

éjszakáztak itt áthaladó utazók, 

fuvarosok, akik rossz idő esetén 

fogatos járművüket a nádtetős 

esőbeálló alá állították. Ezt a négy 

kőoszlopon álló építményt az 

1970-es években sajnos 

lebontották, pedig szervesen 

hozzátartozott az egykori 

faluképhez, helyi védettséget 

érdemelt volna. 

A falukocsma a 20. század első 

felében több zánkai postai 

képeslapon is szerepelt. Sokáig a 

Hangya szövetkezet, majd a 2. 

világháború után a helyette 

megalakult Földművesszövet-

kezet üzemeltette. Amikor 

megalakult az Áfész, a kocsma is 

a tulajdonába került. Aztán 1985-

ben mintegy jelképszerűen a 

kéményébe belecsapott a villám, s 

gazdasági okok miatt megszűnt az 

ívó és végül az Áfész értékesítette 

ezt az épületet. 

Hogy kik is voltak a 

falukocsmárosok? A legrégebbi 

bérlő, akire a zánkaiak 

visszaemlékeznek, Geiszler 

Károly volt az 1910-es, 1920-as 

években. Ő mészárszéket nem 

üzemeltetett, habár a húskimérés 

joga a kocsmárosé volt. Károly 

bácsi után Gaál Ambrus vitte 

tovább a kocsmát, majd a 

délvidéki Huisz József vette át a 

húszas évek végén a kocsma 

vezetését. Ahogy gyarapodott, 

felépítette saját vendéglőjét a 

gőzmalom melletti házban (ma: 

Tölli-féle ház a 71-es útsarkán), és 

a harmincas évektől már azt 

üzemeltette. Alapelve volt, hogy 

hitelt nem adott vendégeinek, 

mert akkor "a vendég is, a pénz is 

elmarad". A falukocsmát egy 

ideig a monoszlói Stupán Béla 

üzemeltette (ő kecskehúst is árult 

itt), utána a köveskáli származású 

Molnár Gábor vezette az 

intézményt, aki a mészárszéket is 

fenntartotta, egészen az ötvenes 

évek elejéig. 

Az ötvenes-hatvanas években 

Hajba István és Bíró Gábor voltak 

a neves zánkai kocsmárosok. 

Bíróné Mariska néni nem csak a 

kocsma vezetésében vett részt, de 

a főzés tudományában is 

jeleskedett; sokan sokáig 

megemlegették finom kosztját. 

Amikor még nem épült fel a 

zánkai Művelődési Ház, a kocsma 

udvarában tartották a híres zánkai 

búcsúbálokat. A falukocsma 

fénykora volt ez az időszak – 

állította több korabeli legény. 

Az Észak-balatoni vasút 

megépülésével Siffer Gábor 

(1871-1938) létesített jó érzékkel 

vasúti vendéglőt a Vasút utcában a 

sínpálya mellett. Külön bejáratú 

restije volt. Siffer Gábor halála 

után a Kun család üzemeltette 

egészen az államosításig, majd az 

épületben 1964-ben a 

termelőszövetkezet megnyitotta a 

Rétes csárdát. 

A falukocsma és a Siffer 

vendéglő is rendelkezett a 

kezdetleges tekepályával, a 

kuglizóval. A vasárnapi 

kocsmázók délután kezdték meg a 

kuglizást a falukocsmában, 

általában ócska fagolyókkal 

(később szereztek egy gumigolyót 

is). A bábokat gyerekek állították 

fel csekély borravalóért cserében. 

Nagy csatákat vívtak; hosszú 

órákig kopogtak a fagolyók a 

kuglipálya deszka indítóján. 

gyakran egy-egy nagy lendülettel 

eleresztett golyó elpattanva széles 
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ívben kirepült az úttestre. Izzott a 

légkör, mindenki belelkesült, 50-

10 forintos fogadásokat kötöttek 

egy-egy versenyző eredményére. 

A kellemes vasárnap délután a 

mértéket tartani nem tudó 

vendégek buzgósága 

következtében gyakran torkollott 

nagy mulatozásba (mondhatjuk: 

ordítozásba), esetleg 

veszekedésbe, verekedésbe. 

Minden időszaknak megvolt a 

maga híres (hírhedt) nagy 

kocsmai verekedője. De erről 

részleteket csak a korabeli 

szemtanúk, az egykori 

kocsmárosok tudnának mesélni – 

isten nyugosztalja őket. 

 

Poór Ferenc 

 

Szezonzáró Dörgicsén 

     A Honismereti kör idei prog-

ramja leginkább egy szendvicshez 

hasonlítható: két kirándulás kö-

zött egy járvány. Októberben a 

Bálint-hegy romjait tanulmányoz-

tuk, majd az ismert okok miatt 

nem lehetett több összejövetelt 

tartani. Tavaszra megnőtt a vágy a 

közös programok újraindítására, 

de a jogos óvatosság csak egy 

újabb szabadtéri sétát eredménye-

zett. Ezúttal Dörgicsét vettük 

célba, ahol sokévi tétlenség után 

egy fiatal könyvtáros, Restár Zsó-

fia, a helyi értéktár bizottság tagja 

kezdett el a falu múltjával foglal-

kozni, és ismereteit velünk is szí-

vesen megosztotta. 

      A meghívóban egy Dörgicse 

névvel összefoglalt településhal-

maz megtekintésére invitáltunk 

résztvevőket, a nevek burjánzása 

azonban még ezek után is meg-

lepő. A különböző falurészeket az 

idők során a következő elnevezé-

sekkel illették a megmaradt írott 

források: Kisfalud Dörgicse, 

Szarkadörgicse, Kisdörgicse, Fel-

sődörgicse, Alsódörgicse, Bol-

dogasszonydörgicse, Szentpé-

terdörgicse, Füreddörgicse, Aka-

lidörgicse, Hokulidörgicse, Ság-

dörgicse. E helyen nem kívánunk 

rendet vágni az elnevezések kö-

zött, annál is inkább, mert a dörgi-

cse szó eredete is bizonytalan. 

Annyi valószínű csupán, hogy a 

különböző útikönyvekben vélel-

mezett durbincs halnévből való 

származtatás valószerűtlen. 

     Kisdörgicsén találkoztunk ve-

zetőnkkel, és végigsétáltunk a falu 

tekergős főutcáján. Többen beval-

lották, hogy most vannak itt elő-

ször. Már milliószor elautóztak a 

falu mellett, bármikor benézhet-

tek volna, csak mindig sietős volt 

az út. Az alvégről a mezőn sétál-

tunk tovább, útba ejtve a 13. szá-

zadban épült Pusztatemplomot. 

Kocsiba ülve áthajtottunk Felső-

dörgicsén, mert a Kű-völgybe tett 

kirándulásunk során egyszer már 

jártunk itt. Alsódörgicsén meg-

állva először az evangélikus temp-

lomba tértünk be. A templom-

belső erdélyi szecessziós díszí-

tése, freskói meglepetést okoztak 

a protestáns puritanizmushoz szo-

kott szemeknek. A templom bejá-

rata feletti írás Zsébenyi István 

lelkész emlékét őrzi, ki gályarab-

sága letöltése után ide tért vissza, 

és folytatta hivatását. 

     A templom melletti, helyi vi-

szonylatban hatalmas magtárépü-

let ma Granáriusz néven étterem 

és kiállítótér, ötven méter hosszú 

pincéje a Balaton-felvidék egyik 

legnagyobbika. Az épületet a Ti-

hanyi apátság emeltette a 18. szá-

zad végén, mára magántulajdonba 

került. Somssich István, a tulajdo-

nos, nyugdíjas agrármérnök szí-

vélyesen fogadott bennünket. Vé-

gigvezetett a bonyolult ácsmunká-

val konstruált hatalmas tetőtér-

ben, ahol az élete során összegyűj-

tött tárgyaiból rendezett be egy ki-

állítást. Van itt minden: népi szer-

számoktól festményeken át rend-

kívüli szépségű itáliai reneszánsz 

szekrényig, amely eredetileg egy 

sekrestyében szolgált. Valódi kü-

lönlegesség néhány naiv falfest-

mény, amelyeket valamikor az 

idők során jókedvű helyi kezek fa-

szénnel követtek el, a tulajdonos 

pedig megmentett a felújítás so-

rán. Búcsúzóul megkóstoltuk a 

pincéből felhozott bort, majd el-

köszöntünk vendéglátóinktól. A 

legelszántabbak még felballagtak 

a Boldogasszony templomrom-

hoz, a többség hazafelé vette az 

irányt. 

     Röviden most ennyit a kirán-

dulásról, a lényeg valójában nem 

is a látnivalókon volt. Sokkal in-

kább magán a szimbolikus tényen, 

hogy ismét összejöhettünk, hogy 

talán vége a megpróbáltatások-

nak. A civilszervezetek ősszel 

újra elkezdhetik a munkát, min-

den visszazökken a korábban 

megszokott kerékvágásba, foly-

tathatjuk kedvelt tevékenységün-

ket.              

György Péter
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Retróhétvégék a vasúton – bővülő kínálat a hétköznapokban is  

   A tavalyi nagy sikerre való te-

kintettel idén is beüzemeli a MÁV 

a nosztalgiaflottát, hogy két nyári 

hétvégén is színesítse a vasúti for-

galmat a Balaton északi partján.  

A július 9-11-ei és augusztus 6-8-

ai hétvégén ismét menetrend sze-

rinti expresszvonatot fog húzni a 

legendás 424-es gőzmozdony Bu-

dapest és Tapolca között, de a 

többi vonat élén is régi mozdo-

nyok tűnnek majd fel, így például 

a hattengelyes, 2000-ig erre köz-

lekedő Nohab (M61), a Szergej 

(M63), és a Púpos (M40). A füredi 

villamosítás pedig lehetőséget ad 

arra, hogy a parton korábban 

sosem látott gépek tegyék látoga-

tásukat a Balatonnál, több vonatba 

pedig étkezőkocsit is soroznak. 

    A nyári menetrenddel üzembe 

helyezték a Balatonfüredig meg-

épített felsővezetéket, így a moz-

donycsere Székesfehérvárról a 

Balatonhoz került, a füredi jára-

tokra pedig villanymotorvonato-

kat, villanymozdonyokat állítanak 

be. Emiatt az előző évekhez ké-

pest komolyabban módosult a me-

netrend, bővült a kínálat. A leg-

szembetűnőbb bővülés az éjszakai 

Bagolyvonatok bevezetése, így 

két pár vonat indul Zánkáról 

Tapolca felé és Székesfehérvár 

felé éjjel 23 és 4 óra között. 

   Új elnevezést kapott az Erzsé-

bet-tábor (korábban Úttörőváros, 

Gyermekváros) vasúti megállóhe-

lye. 1971 és 1991 között Zánka-

Úttörővárosként szerepelt a me-

netrendben, 91-ben egy fél évig 

Zánkafüred, majd 1991 és 2021. 

június 18. között Zánkafürdő 

névre hallgatott, a nyári menet-

rendtől a neve Zánka-Erzsébettá-

bor. 

Részletes program és menetrend: 

www.mav.hu 

Mózes Krisztián

 

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban: 

katolikus 8.00 óra; evangélikus 8.30 óra; református 11 óra

A jelenleg ér-

vényben levő 

járványügyi szabályok értelmé-

ben maszk használata kötelező. 

Mivel ilyenkor nyáron örvendete-

sen megnő a templomba járók lét-

száma, természetesen a távolság-

tartásra a lehetőségek szerint töre-

kedjünk. Szeretettel köszöntjük és 

várjuk a régi és az új nyaralóven-

dégeket istentiszteleteinken. 

Az egyházak nyári programjai: 

évek óta megrendezi az evangéli-

kus egyház a zenei esteket, idén is 

így lesz.   

A Zánkai Katolikus Egyházközség 

idén 90 éves. Ezen alkalomból 

2021. augusztus 8-án, vasárnap 8- 

kor ünnepi szentmise, ugyanezen 

napon este 18 órakor vesperás.  

Vesperás után agapé és baráti be-

szélgetés a teraszon.  

 

Mindkét alkalomra szeretettel 

várjuk a híveket! 
 

Marosszékyné Csósza Mária

  

Harangszó 

 

 

Zenés esték az evangélikus templomokban 
 

Július 16. 1800     Szentantalfa ev. templom Mekis Péter orgonaművész koncertje 

Július 24. 1700     Nagyvázsony ev. templom, a vár mellett. Dr. Szilágyi Gyula orgonaművész 

                            és Varga Anna énekművész koncertje              

Augusztus 6. 1800 Nagyvázsony ev. templom, a vár mellett, templomi koncert Németh Sándor 

                             karnagy vezetésével       

Augusztus 7. 1830 Szentantalfa ev. templom, templomi koncert Németh Sándor karnagy  

                             vezetésével 

http://www.mav.hu/


 

27 

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülött babáit! 

Boros Adrienn és Kormos Áron kislányát, Karolinát, aki Veszprémben született 2021. 02. 18-án. 

Csapó Katalin és Csapó Ákos kislányát, Dorkát, aki Veszprémben született 2021. 05. 18-án. 

Dr. Nemes Andrea és Dr. Oláh Kálmán kisfiát, Lászlót, aki Veszprémben született 2021. 06. 20-án. 

        

 

 
Gólyahír 

Karolina 

Lackó 

Dorka 

Dörgicsei kirándulás 



 
 

 


