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Zánka Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2020.
(IV.7.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és
Önkormányzat

Az Egészségügyi, Oktatási és
Sport Bizottság előterjesztése
alapján Zánka Község Önkormányzatának Képviselő testülete
a 2021. október 7-i testületi ülésen
elfogadta a 4/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosítását. A
testületi ülés anyaga, a rendelet és
a nyilvános testületi ülésről Zánka
TV felvétele megtalálható Zánka
Község
honlapján:
www.zanka.hu
A szociális ellátásokkal kapcsolatos jogosultság viszonyítási
pontja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, mely
13 éve változatlanul 28.500 Ft, az
elmúlt 13 évben viszont mind az
alapvető élelmiszerek ára, mind
az energiaárak tekintetében jelentős emelkedés történt. A KSH
2015-ben bejelentette, hogy szakmai okok miatt nem folytatja a létminimum-számítás
közlését,
azonban a KSH korábbi számítási
módszere alapján továbbra is
megtalálhatóak a létminimumra
vonatkozó jelenlegi adatok. A létminimum összege az az egy főre
jutó minimális pénzösszeg, ami
fedezi egy ember létfenntartásához szükséges minimális igényeit
– étkezés, ruházkodás, tisztálkodás, fűtés, vagyis azok a szükséges minimális kiadások, melyek
szerény, de emberhez méltó életszínvonalat biztosítanak.

gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról
A Bizottság módosító javaslatainak célja az volt, hogy a létminimum szintjének közelébe hozzuk
az igénylések feltételét, különösen a szociális juttatások közül
azoknak az esetében, melyek krízishelyzetben lévő családokon segítenek. Az általános települési
támogatás, a rendkívüli települési
támogatás, a települési gyógyszertámogatás is létfenntartási
problémára, illetve a létfenntartást
veszélyeztető élethelyzetre hivatkozik a jogosultság meghatározásakor. A települési lakásfenntartási támogatás, az étkeztetés, illetve a gyermekek és a beteg, vagy
idős emberek gondozása, ellátása
jellegüket tekintve a létfenntartást
szolgálják. A szociális rászorultság ellenőrzését a rendelet megfelelően biztosítja, mely garancia a
valódi rászorultság megítélésére.
A települési temetési támogatás,
illetve a köztemetés esetében a támogatás jogosultságának meghatározásánál figyelembe vettük azt,
hogy egy temetés jelentős mértékű kiadást jelent, mely egy
anyagilag szűkös megtakarításokkal rendelkező gyászoló család
esetén önmagában krízishelyzetnek tekinthető.
A szociális szempontok mellett
a nem kötelező védőoltások támogatása esetén egészségügyi, a települési születési támogatás esetén pedig demográfiai szempontokat is figyelembe vettünk a
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támogatásra való jogosultság
meghatározásakor. A nem kötelező védőoltások esetén ezért a jogosultságot úgy határoztuk meg,
hogy a gyermekre – vagyis az egy
főre – eső 1 havi jövedelemből legyen megvásárolható az oltóanyag, mely a támogatott nem kötelező védőoltások esetén összesen kb. 200.000 Ft. A születési támogatás esetén pedig a módosítási
javaslat megalkotásakor aktuális
KSH adatai szerinti nettó átlagkeresetet vettük figyelembe a támogatásra való jogosultság meghatározásakor. Krízishelyzetet feltételezve egyedül élő esetén magasabb jövedelemhatárt jelöltünk
meg, hiszen egy születési támogatást egyedülálló anyuka igényel
meg.
A települési kamatmentes kölcsön támogatást megszüntettük,
ugyanis egy létfenntartási problémával küzdő család esetében felmerül a fizetőképesség kérdése. A
Bizottság álláspontja szerint az
Önkormányzatnak és az igénylőnek is jobb, ha ilyen bizonytalan
kimenetelű helyzetet nem teremt
az Önkormányzat és inkább támogatással segíti a valóban rászoruló
igénylőt.
A módosítással jelenleg hatályos rendelet a szociális támogatásokra való jogosultság meghatározásával és a támogatások összegével azt próbálja elősegíteni, hogy
Zánkán senkinek se kelljen

önhibáján kívül a létfenntartáshoz
szükséges létminimum alatt élnie,
továbbá az újszülött gyermekeknek, illetve a gyászoló családoknak adott támogatásokkal próbálja
kifejezni minden zánkai lakos
megbecsülését.
Az egyes ellátási formák és a jogosultsághoz szükséges jövedelemhatárok mértéke, valamint a
támogatás összege:
1. Általános települési támogatás
Általános települési támogatásban
részesülhet az a személy, aki tartósan és önhibáján kívül önmaga
és családja létfenntartásáról más
módon nem tud gondoskodni, és a
támogatás elmaradása a kérelmező vagy gyermeke életét,
egészségét, testi épségét veszélyezteti.
Jogosultság: az egy főre jutó havi
jövedelem nem lehet magasabb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ánál (jelenleg 114.000 Ft). Egyedül élő
vagy gyermekét egyedül nevelő
szülő vagy gyám esetén az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
450%-át (jelenleg 128.250 Ft).
Támogatás összege: legalább
10.000 Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének négyszerese (jelenleg
114.000 Ft). A támogatás egyöszszegben vagy meghatározott időszakra, havi rendszerességgel
(legalább 3, de legfeljebb 12 hónapra) nyújtható.
2. Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a személy,
aki létfenntartását veszélyeztető
időszakos jellegű, rendkívüli
élethelyzetbe került – így különösen betegség, haláleset, elemi
kár, munkahely elvesztése, bűncselekmény esetén – és a támogatás elmaradása a kérelmező
vagy gyermeke életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti.
Jogosultság: az egy főre jutó
havi jövedelem nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
450%-ánál (jelenleg 128.250
Ft). Egyedül élő vagy gyermekét
egyedül nevelő szülő vagy gyám
esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500%-át
(jelenleg 142.500 Ft).
Támogatás összege: legalább
10.000 Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröse (jelenleg 142.500 Ft).
3. Normatív települési támogatás
A képviselő-testület évente legfeljebb három alkalommal pénzbeli ellátásként normatív települési támogatást nyújthat.
4. Települési gyógyszertámogatás és nem kötelező védőoltások
támogatása
Gyógyszerkiadásokra tekintettel
települési gyógyszertámogatás
nyújtható annak az igénylőnek,
aki a gyógyszerkiadások, vagy
betegséghez
kapcsolódó
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kiadások miatt időszakosan
vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzd és életvitelszerűen
a településen lakik.
Jogosultság: az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 450%-át (jelenleg 128.250
Ft), egyedül élő esetén 500%-át
(jelenleg 142.500 Ft) nem haladja meg és a havi gyógyszerköltségének összege meghaladja
a családban az egy főre jutó jövedelem 10%-át. A jogosultság
megállapítása iránti kérelemhez
mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a havi gyógyszerszükségletet tanúsító háziorvosi
vagy szakorvosi igazolást, valamint, ha a gyógyszerköltséget ez
nem tartalmazza, a gyógyszertár
igazolását a gyógyszerek értékéről. Települési gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, aki alanyi vagy normatív
jogcímen közgyógyellátásra jogosult. Gyógyszerkiadásokra települési támogatást egy naptári
évben legfeljebb négy alkalommal lehet adni.
Támogatás összege: legfeljebb
20.000 Ft/alkalom lehet. Gyermekszületésre tekintettel nem
kötelező védőoltások biztosítására való természetbeni támogatás nyújtható annak a zánkai állandó lakos szülőnek, aki a gyermek születését megelőzően legalább egy éve a településen állandó lakóhellyel rendelkezett és
életvitelszerűen a településen lakik, továbbá a családjában az
egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj
mindenkori

legkisebb összegének 700%-át mindenkori legkisebb összegé(jelenleg 199.500 Ft), egyedül nek 700%-át (jelenleg 199.500
élő esetén 800%-át (jelenleg Ft), egyedül élő vagy gyermekét
228.000 Ft) nem haladja meg.
egyedül nevelő szülő vagy gyám
A természetbeni támogatás az esetén
800%-át
(jelenleg
alábbi betegségek elleni védőol- 228.000 Ft) nem haladja meg.
tásokra terjed ki:
Támogatás összege: gyermeken- Meningitis B (gennyes agy- ként 50.000 Ft.
hártyagyulladás)
- Meningitis C (gennyes agy- 6. Települési temetési támogatás
hártyagyulladás)
- Rotavírus (súlyos hányásA temetési költségekre tekintethasmenéssel járó fertőzés)
tel egyszeri települési temetési
A támogatás a várandósság 25.
támogatás nyújtható annak a
hetétől a gyermek 8 hetes koráig
községben állandó lakóhellyel
igényelhető, amelyet az igénylő
rendelkező lakosnak, aki elhunyt
a várandósgondozási könyv beközeli hozzátartozója eltemettemutatásával köteles igazolni. A
téséről gondoskodott
támogatás nyújtásának feltétele
Jogosultság: az egy főre jutó
a gyermek élve születése.
nettó jövedelem nem éri el az
A támogatás a védőoltás gyeröregségi nyugdíj mindenkori
meknek történő beadásával, terlegkisebb összegének 450%-át
mészetben kerül nyújtásra. A tá(jelenleg 128.250 Ft), egyedül
mogatás nyújtására kizárólag a
élő vagy gyermekét egyedül nezánkai háziorvosi rendelőben, a
velő szülő, gyám esetén 600%-át
zánkai háziorvossal előre egyez(jelenleg 171.000 Ft).
tetett időpontban van lehetőség.
Támogatás összege: maximum
100.000 Ft.
5. Települési születési támoga7. Települési lakásfenntartási
tás
A születési anyakönyvi kivonat támogatás
bemutatásával, a születést köJogosultság: szociálisan rászovető 60 napon belül igényelhető.
ruló háztartás, melynek havi laJogosultság: a szülők valamekásfenntartási kiadásai elérik a
lyike, vagy a gyermekét egyedül
háztartásban kimutatott és iganevelő anya a szülés napját megzolt összes jövedelem 10 %-át és
előzően legalább egy évig a teleahol a háztartásban az egy főre
pülésen bejelentett állandó lakójutó jövedelem nem haladja meg
hellyel rendelkezzen, a települéaz öregségi nyugdíj mindenkori
sen életvitelszerűen lakjon és a
legkisebb összegének 400%-át
gyermek állandó lakóhelye is
(jelenleg 114.000 Ft) egyedül
Zánkán legyen. Az igénylő csaélő vagy gyermekét egyedül neládjában az egy főre jutó jövedevelő szülő, gyám esetén 450%-át
lem az öregségi nyugdíj
(jelenleg 125.250 Ft).
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Az egy hónapra megállapított települési lakásfenntartási támogatás összege:
a) 6.000 Ft, ha a háztartásban az
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350% - 400%a között van (jelenleg 99.750 –
114.000 Ft), egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő szülő
gyám esetén 400% - 450%-a között van (jelenleg 114.000 –
128.000 Ft).
b) 8.000 Ft, ha a háztartásban az
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300% - 350%a között van (jelenleg 85.500 –
99.750 Ft), egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő szülő
gyám esetén 350% - 400%-a között van (jelenleg 99.750 –
114.000 Ft).
c) 10.000 Ft, ha a háztartásban
egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-a (jelenleg 85.500 Ft),
egyedül élő vagy gyermekét
egyedül nevelő szülő gyám esetén 350%-a (jelenleg 99.750 Ft).
8. Köztemetés
A temetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre köteles személy részben mentesíthető, amennyiben családjában az
egy főre jutó jövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj 250 %-át
(jelenleg 71.250 Ft), egyedül élő
esetén a 300 %-át (jelenleg
85.500 Ft). Teljes összegben
mentesíthető, amennyiben családjában az egy főre eső

jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj
összegét
(jelenleg
28.500 Ft), az érintett személy
hasznosítható vagyonnal nem
rendelkezik és a temetési költségek hagyatéki teherként történő
érvényesítésére hagyaték hiányában nem kerül sor.
9. Étkeztetés
Zánka Község Önkormányzata
legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek,
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani (65 évnél idősebb,
nyugdíjas, rokkant, beteg, fogyatékos, hajléktalan). Kedvezmény megállapítása kategóriánként az egy főre jutó jövedelem
alapján:
a) az öregségi nyugdíjminimum
150 %-a (jelenleg 42.750 Ft)
alatt a fizetendő térítési díj az intézményi térítési díj (az étel árának) 40,2 %-a,
b) az öregségi nyugdíjminimum
150 – 300 %-a (jelenleg 42.750
– 85.500 Ft) között a fizetendő
térítési díj az intézményi térítési
díj (az étel árának) 48,9 %-a,
c) az öregségi nyugdíjminimum
300 – 600 %-a (jelenleg 85.500
– 171.000 Ft) között a fizetendő

térítési díj az intézményi térítési
díj (az étel árának) 59,8 %-a,
d) az öregségi nyugdíjminimum
600%-a (jelenleg 171.000 Ft) felett a fizetendő térítési díj az intézményi térítési díj (az étel árának) 70,6 %-a.
Az étkeztetés történhet a jogosult általi elvitellel vagy házhoz
szállítással. Az étel házhoz szállítása az önkormányzat alkalmazottja, a szociális segítő által történik. Házhozszállításra csak különösen indokolt esetben, annak
szükségességéről szóló orvosi
igazolás benyújtását követően
van lehetőség.
Gyermekétkeztetés a Kétnyelvű
Német
Nemzetiségi
Óvoda és Bölcsőde konyháján
(Zánka, Iskola u. 4.) biztosított. az
étel helyben történő elfogyasztásának valamilyen okból történő
akadályoztatása (pl. a konyha karbantartási munkái, gyermek betegsége) esetén az étel éthordóban
történő elvitelével, igény esetén
kiszállításával is biztosítható.
Gyermekek napközbeni ellátása
a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás által fenntartott
intézményben bölcsődei ellátással biztosított. A bölcsődei

gondozás intézményi térítési díja
0 forint.
Gyermekjóléti szolgálat és családsegítés a Balatonfüredi Többcélú Társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) útján biztosított.
Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a
Balatonfüredi Többcélú Társulás
által fenntartott Balatonfüredi
Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 Balatonfüred, Kéki u.
6.) útján biztosított.
A leírtak csak tájékoztató jellegűek, a rendelet természetesen bővebben részletezi az egyes támogatásokra való jogosultságok feltételeit. Települési támogatást,
vagy szociális és gyermekvédelmi
ellátást igényelni a Zánkai Közös
Önkormányzati Hivatalnál lehet.
Az ehhez szükséges formanyomtatványt a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni,
vagy a www.zanka.hu honlapról
lehet letölteni. Kérdés esetén forduljanak a zánkai Önkormányzati
Hivatalban Dresselné Steiner Ibolyához.
Dr. Oláh Kálmán
(Egészségügyi, Oktatási és Sport
Bizottság elnöke)

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
a Szent Benedek Gyógyszertár működését 2021. szeptember 27. napjától legfeljebb egy év időtartamra való felfüggesztését engedélyezte.
Tisztelettel:
Filep Miklós
polgármester
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
felsőoktatási hallgatók számára - 2022
Zánka Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022.
tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az „A” és „B” típusú pályázathoz tartozó pályázati kiírások letölthetők a www.zanka.hu oldalról.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Egészség

Remélem nem neheztelnek rám
nagyon, hogy ismét a COVID-ról
írok! Higgyék el, hogy ha valakiknek, hát az asszisztenseknek és
nekem aztán teljesen tele a hócipőnk a COVID-19 járvánnyal!
Pont ezért is írok újból a védőoltásról, mert meggyőződésem,
hogy csak a védőoltások minél
szélesebb körű alkalmazásával
fog megszűnni ez a járvány. Közel
2 éve tart a járvány, azt gondolom,
hogy mindenki tájékozódott ez
idő alatt és valamilyen álláspontot
kialakított a járvánnyal és a védőoltásokkal kapcsolatosan. A járvánnyal kapcsolatosan korrekt véleményt alkotni és az oltásokkal
kapcsolatos felelős döntést hozni
azonban akkor tudunk, ha rendelkezésünkre áll az ehhez szükséges
mennyiségű hiteles információ. A

COVID-19 – 4. hullám, 3. oltás

koronavírus itt marad közöttünk.
Nem szezonális, mint az influenza, ami csak télen okoz járványos megbetegedéseket – bár a
nyári időszakban lényegesen kevesebb a fertőzött, a koronavírus
egész évben fertőzőképes. Számos járványos megbetegedés
pusztított már az emberiség történetében. Minden alkalommal a
járvány végét vagy a higiénés körülmények javulása teremtette
meg, vagy egy védőoltás kifejlesztése és széles körű alkalmazása. Az előbbire példa a pestis
járványok megszűnése, amikor a
kórokozót terjesztő patkány, illetve a patkányokon élősködő bolhák felszámolása jelentette a megoldást. A COVID-19 esetén ilyen
kórterjesztő (ún. vektor) bár létezik (ismert, hogy macskafélék is
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megfertőződhetnek), de a járványos terjedésben nem ennek van
szerepe, hanem annak, hogy a vírus cseppfertőzéssel emberről emberre terjed. Az emberiség történetében minden ilyen fertőzés járványos terjedésének a védőoltás
széleskörű alkalmazása vetett véget. Így sikerült világszerte felszámolni a fekete himlőt. (Edward
Jenner a fekete himlő ellen használt először a világon „védőoltást”. Egy bőrön okozott karcoláson keresztül az emberben enyhe
tüneteket okozó tehénhimlővel
fertőzte meg pácienseit, akik ennek hatására védetté váltak a fekete himlő ellen. Louis Pasteur, a
tetanusz elleni védőoltás megalkotója Jenner tiszteletére alkotta
meg a vakcina, a vakcináció fogalmát, ugyanis a vacca latinul

tehenet jelent.) Életkorhoz kötött
gyermekkori kötelező védőoltások vetettek véget olyan fertőzéseknek, mint pl. a járványos gyermekbénulás, a torokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz, a kanyaró, a rózsahimlő, vagy a
mumpsz. Magyarországon és a
hazánkhoz hasonló átoltottsággal
rendelkező országokból ezek a
fertőző betegségek eltűntek. Minden ilyen esetben a járvány felszámolásának szükséges feltétele
volt, hogy az adott ország lakossága széles körben átoltott legyen.
A védőoltás széleskörű alkalmazása, majd a gyermekek kötelező
védőoltása előbb-utóbb a teljes lakosság átoltottságát eredményezi,
melynek köszönhetően gyakorlatilag eltűnik a fertőző betegség az
adott országból. Ha ez globális
szinten megtörténik, akkor a kórokozó teljesen eltűnik az egész világon – mint a fekete himlő esetében, ha csak bizonyos országokban, akkor az átoltottságtól függően időnként felüti a fejét egyegy kisebb járvány, de nem fog
tudni tovább terjedni az oltott országok miatt (példa erre a 2017-es
romániai kisebb kanyaró járvány,
ami nem gyűrűzött tovább). A védőoltások többsége nem nyújt
élethosszig tartó védelmet, mint
ahogy a fertőzések többsége sem
nyújt élethosszig tartó védelmet.
A bárányhimlő például élethoszszig tartó védettséget ad, aki egyszer elkapta, az már csak övsömörös tud lenni. Az ellene kifejlesztett védőoltástól azt várjuk, hogy
nem csak a fertőzéstől és annak
szövődményeitől kíméli meg a

beteget, hanem a későbbi esetleges övsömörtől is (mivel a természetes úton átvészelt bárányhimlővel ellentétben a védőoltás során
beadott élő, legyengített kórokozók nem tudnak a gerinc melletti
idegdúcokban akár évtizedekre
megbújni). Ellenben például a tetanusz elleni védőoltás nem nyújt
élethosszig tartó védelmet, a gyermekkori védőoltások 16 éves korig védenek, ezt követően 5 évente
ismételni kell, ha földdel szennyezett sérülés ér valakit. A koronavírus fertőzés és a koronavírus elleni védőoltás sem ad élethosszig
védelmet. Eddigi klinikai vizsgálatok alapján az első emlékeztető
oltás (vagyis Janssen esetén a második, a többi oltás esetén a harmadik oltás) a kínai (Sinopharm)
oltóanyag esetén 4 hónap után
mindenképpen javasolt, a többi
oltóanyag esetén 6-8 hónap után
indokolt. Azt tudjuk, hogy az oltottak körében lényegesen kevesebb a kórházi kezelést igénylő
súlyos betegségek, a halálesetek
és a hosszútávú egészségkárosodással járó szövődmények (az ún.
post-COVID szindróma) előfordulása a nem oltottakhoz képest.
Az esetleges oltási szövődmények
(vérrög képződés, szívizomgyulladás, szívbelhártya gyulladás, vesekárosodás, idegrendszeri károsodás) extrém ritkák és a természetes úton átvészelt koronavírus
fertőzés is elő tudja idézni lényegesen magasabb százalékban (a
COVID fertőzés szövődményei,
illetve az említett post-COVID
szindróma). Az oltással bejuttatott
anyag (RNS, vírus vektor DNS,
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illetve elölt vírus burok) egy idő
után lebomlik, elviekben nem tud
hosszútávú hatást kifejteni az emberi szervezetre (ha ez nem így
lenne, akkor a szervezetünkben
ott lenne a gyermekkorunk óta átvészelt fertőzések összes kórokozójának a genetikai információja…). A negyedik hullám elkerülhetetlen, de az oltás influenzává vagy náthává szelídíti a koronavírus fertőzést, és az eddigi
klinikai megfigyelések alapján
megvéd a post-COVID szindrómától. A terjedést csak úgy tudnánk megállítani, ha hónapokra
teljesen megbénítanánk az egész
világot, míg az utolsó beteg is teljesen meg nem gyógyul. Ez lehetetlen. A maszk, a távolságtartás,
a kézfertőtlenítés a terjedést csak
lassítja, de nem akadályozza meg.
Tehát ez nem opció. A tudomány
jelen állása szerint megoldásként
marad a védőoltás széleskörű alkalmazása.
Remélem, hogy utoljára kellett
erről a témáról írnom Önöknek!
Kérem, hogy a járvány felszámolása érdekében, aki eddig nem
tette, vegye fel a védőoltást, illetve a leírtak alapján vegye fel a
harmadik (emlékeztető) oltást.
Novembertől lesz lehetőség az
influenza elleni védőoltás felvételére is. Ha az általánosan kötelező
maszk használat nem lesz újból
bevezetve, várható, hogy lesz influenza-járvány. Az oltás mindenki számára ajánlott és ingyenes. Gyermekek is felvehetik a védőoltást.

Aki szeretné saját és/vagy gyermeke számára az influenza oltást
beadatni, az kérem a rendelőben
jelezze a 06 30/978 78 84 vagy a
06 87/468-181 telefonszámok

valamelyikén, lehetőleg 12:00 – elleni védőoltásra is, szintén
14:00 óra között.
12:00 – 14:00 óra között.
Ugyanezeken a telefonszámokon
jelentkezhetnek
koronavírus
Dr. Oláh Kálmán
háziorvos

Óvoda
„Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz..”
(Kányádi Sándor: Jön az ősz)
Szeptember első napjaiban évnyitó hetet tartottunk intézményünkben. Szeretettel fogadtuk
azokat a kisgyerekeket, akik most
kezdték az óvodát,
illetve a nyári szünetről visszatérő
ovisainkat. Szüleik
kíséretével
együtt a gyerekek
megismerkedhettek egymással, az
óvoda épületével
és az itt dolgozó
felnőttekkel. Betekintést nyerhettek
a
mindennapok
ritmusába, meggyőződhettek arról is, milyen vidám hangulatban
telnek az ovis hétköznapok.
Ezekkel az ismerkedős napokkal
megalapozzuk a bizalommal teli,
jókedvű, nyugodt légkört óvodánkban.

Örömmel tölt el minket, hogy
idén is teljes létszámmal indítjuk,
mint a bölcsődei, mint az óvodai
csoportokat. Óvónői munkánkat
szakkörök is kiegészítik:
- hétfőnként Anna néni és Csaba
bácsi, a Tördemic Néptáncegyüttes oktatói tartanak néptánc foglalkozást,
- kedden Bence, a NVSE edzője

Ovisok a könyvtárban
mozgatja meg a jövő labdarúgó
bajnokait,
- szerdánként pedig Anna néni látogatja meg a gyerekeket, hogy játékosan megismertesse a keresztény hit világát.
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Szeptember folyamán óvodánkban is megtörtént a tanköteles korú gyermekek részképesség
vizsgálata, melyet a Nevelési Tanácsadó szervezett. Gyermekük
fejlettségi szintjéről a szülők tájékoztatást is kaptak.
Szeptember 30-án a Népmese
napján színházi előadásra mentünk a Faluház meghívására.
„A kényes királylány” című színdarabot
nézhették
meg az óvodások
és a kisiskolások.
Nagyon élvezték a
gyerekek,
elmélyültség és kacagó
jókedv
váltotta
egymást az előadás
során. Ennek a napnak az alkalmából,
október elején Filep Julcsi néni
meghívására
a
könyvtárba látogattunk. A Kisgömböc meséje után játékos feladatok várták a gyerekeket, melyet nagy buzgalommal oldottak
meg.

Óvodai foglalkozásaink az ősz és német nyelven verselünk, me- teli, mosolygós, szép napjuk kerejegyében zajlanak: leveleket, ter- sélünk, énekelünk.
kedjen.
méseket gyűjtögetünk, finom
Minden nap arra törekszünk,
Kati és Kata néni
gyümölcsöket kóstolunk, magyar hogy a gyerekeknek élménnyel

Megkezdődött a suli
Szeptember 1-jén megnyitottuk
a 2021/2022-es tanévet. Az iskolai hagyományai alapján a tanévnyitó az első tanórában egy verses-zenés összeállítással kezdődött. Balázsné Pintér Rita tanítónő
által összeállított műsort és a szereplőket fergeteges tapssal jutalmazták a jelenlévők. Ezt követte
az első tanévnyitó beszédem,
amelyet lentebb olvashatnak.
A tanévnyitó mellett örömmel
számolok be arról, hogy iskolánk
szeptember és október hónapban a
Munkaterv szerint haladva nemcsak a tanórákat, hanem a szakköröket, sportköröket, művészeti oktatásokat, illetve a segítségre szoruló gyermekek számára a felzárkóztató foglalkozásokat is megszervezte. Versenyeken is részt
vettek már tanulóink, meglepően
szép eredmények születtek, várjuk a folytatást!
Tisztelt Megjelentek!
Kezdjük egy találós kérdéssel,
amire biztos, hogy kórusban jön a
felelet a tanulóktól:
- Hogyan nevezik „Az ifjú ördögök
gyülekezőhelyét”?
-

Iskolának hívják. (Martha Hyer
színésznő mondása)
Bár még érezzük a bőrünkön a
nyár forró leheletét, a mai napon
azonban már az ősz hűvös szele
tépi a fák lombjait, jelezve, kezdetét veszi a 2021/2022-es tanév.
Kedves kis elsősök! Életen át
tartó tanulásra buzdítalak benneteket! Biztos vagyok benne, hogy
Vaszkó Enikő tanító néni segítségével könnyedén tanuljátok meg a
betűket, játékosan fedezitek fel a
számokat és megannyi örömteli
percet fogtok átélni itt a Bozzay iskolában. A két kezeteket egyszerre
ketten, de lehet, hogy hárman fogják majd. Egyik oldalon a tanító
néni, másik oldalon a szüleitek, és
ott lesz veletek még a napközis nevelő, Szabó Ida néni is. Kívánok
nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet,
egészséget és megannyi örömteli
pillanatot!
Az első osztályos gyermekek szüleihez fordulok. Köszönjük, hogy
ránk bízták legnagyobb és legértékesebb kincsüket, a gyermeküket! Tudom, az iskolakezdés megváltoztatja, kicsit átrendezi a családok életét, különösen ott, ahol
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először megy a „a család szeme
fénye” iskolába. Azonban arra kérem Önöket: hogy bízzanak gyermekeikben, és bíztassák őket azzal:
„Menni
fog!”.
Azt is kérem, hogy bízzanak kollégáim szakmai tudásában is! Tanítóink mindent meg fognak tenni
azért, hogy a rájuk bízott gyermekeik tanult, ügyes, okos és intelligens fiatalokká váljanak.
És most a legidősebb diákokhoz, a
nyolcadikosokhoz fordulok.
Most ti lettetek iskolánk legnagyobb és legérettebb diákjai. Életetek egy igen fontos szakaszát
zárjátok ebben a tanévben. Jövő
ilyenkor már valamelyik középfokú oktatási intézmény tanévnyitó ünnepélyén álltok majd. Nagyon mozgalmas, izgalmas és dolgos tanév vár rátok: ki kell választanotok azt az iskolát, ahol tovább
szeretnétek tanulni. Sikeresen fel
kell készülnötök a felvételire. Kívánom, hogy ennek tudatában,
egyre növekvő felelősségtudattal
végezzétek munkátokat. Mi, a tanáraitok minden segítséget meg
fogunk adni nektek, de ti is adjatok bele mindent! Hajrá! Bár ettől

a tanévtől az iskola vezetője va- − Az iskola továbbra is három
gyok, ettől még számíthattok rám!
férfiembert foglalkoztat, hiszen
Új munkatársainkat szeretném beaz egyik alsós napközis csoport
mutatni. Ők is - mint a - kiváló
vezetése, felügyelete és a 3-6.
szakmai tudással, hatalmas lelkeosztályos technika tantárgy
sedéssel, türelemmel és gyermekKovács Tibor tanító bácsi felszeretettel rendelkeznek.
adata lesz a tanévben.
A további változásról röviden:
− dr. Oláh Éva Mária: matemaAz intézményvezető-helyettesi feltika - fizika, hetedikes osztályadatokat a következő öt évben
főnök. Személyével biztos, hogy
Siposné Bányai Ildikó tanárnő
még magasabb szintre emeljük
látja el.
iskolánkban a matematika okKedves Bozzay-s diákok!
tatását, sőt, tavasszal még űrRemélem, a nyáron kipihentétek
hajót is hoz iskolánkba. Aki
magatokat, és a hosszú szünet
nem hiszi, az majd lemarad…
után készen álltok az új felada− A negyedik osztály vezetését
tokra. Legelőször arra kérlek
Flugyik-Katona Emese tanító
Benneteket, hogy mutassatok jó
nénire bíztam. Fiatalos lendüpéldát, és segítsetek mindenben az
lete, elszántsága és elköteleitt álló első osztályosoknak.
zettsége garancia a minőségre.
Kívánok erre a tanévre mindenki− Bácsi Krisztina tanár néni et- nek céltudatosságot, lelkesedést,
től a tanévtől már állandó
kitartó szorgalmat, jó egészséget,
tagja lett iskolánknak. Német
digitális oktatás nélküli tanévet és
nyelvet fog oktatni alsó és felső
sok emlékezetes sikert!
tagozatban is. Kedves szeméKívánok sok szép élményt a közös
lyisége, segítőkészsége tény,
munkához, az új tanévhez!
azonban elmondhatom, hogy
A végére engedjenek meg még két
megköveteli a fegyelmet és a
idézetet:
tanulást.

„Az iskola abnormális hely, ami
abból is látszik, hogy ott az kérdez, aki tudja a választ, és annak
kell válaszolnia, aki nem tudja”.
(Karácsony Sándor)
Pedagógus kollégáimnak pedig
biztatásként Juhász Gyula szavaival azt üzenem: „A tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába.”
A tanévnyitó megtekinthető a
http://www.zankatv.hu/videogaleria/ajanlott-videok/tanevnyito-abozzayban-2021.09.01 internetes
felületen.
Az iskolai munkáról a www.bozzaysuli.hu honlapon vagy a facebook.com/bozzayiskola közösségi
felületen is tájékozódhatnak az érdeklődők. Üzeneteiket elküldhetik a zanka@bozzaysuli.hu email
címre is.
Kérem a kedves Szülőket, hogy a
gyermekek tanulmányi munkáját
a Kréta felületen kísérjék figyelemmel!
Sánta Lajos
intézményvezető

Sulihírek
Szeptember elsején 17 kis elsős
lépte át iskolánk kapuját Vaszkó
Enikő tanító néni vezetésével. Az
ünnepélyes tanévnyitóra, - ahol
szeretettel köszöntöttük az iskolánkba érkező felsőbb évfolyamos
tanulókat is -, már hetekkel előbb
készültek, próbáltak szorgalmas
kisdiákjaink, akik nem sajnálták
feláldozni a nyári szünet utolsó

napjait. Köszönet Bognár Bercel,
Varga Dorina, Nagy Milán 1.o.,
Nagy Bendegúz, Szabó Izabella
3.o., Filep Sára, Illés András, Illés
Léna 5.o., Molnár Boglárka,
Varga Ferenc 7.o., és Simon Júlia
8.o. tanulóknak. A felkészítő Balázsné Pintér Rita volt.
Sűrű 2 hónap van mögöttünk, a
sok programot, rendezvényt
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felsorolni is alig tudom. Szeptemberben elkezdődött az úszásoktatás, melyen a 3., 4., 5. és 6. osztályosok vettek részt. A már úszni
tudókkal Bede Tamás, a kevésbé
vízbiztos gyerekekkel egy balatonfüredi úszóedző, Éva néni foglalkozott.
Tantárgyi levelezős versenyeket
is hirdettünk, több kisdiák

jelentkezett a különböző megmérettetésekre. Jó munkát, és kitartást gyerekek, csak ügyesen, okosan! Szervező Sántáné Magda
Márta.
Megkezdődtek a különböző szakköri foglalkozások: foci, röplabda, sakk, tenisz, képzőművészeti-, és zenei oktatás. A
széles skálán mindenki megtalálhatja a neki tetsző elfoglaltságot, így nem véletlen,
hogy sok tanuló választott
egy-, vagy akár több lehetőséget is ezek közül. Ebben az
évben iskolánk is csatlakozott az Európai Diáksport
Naphoz. A programsorozat
alkalmával Éva néni fél órás
zumba oktatással kényeztette iskolánk diákságát és pedagógus
csapatát, ezzel kellően ráhangolva a lelkes közönséget sportnap második részére, melyben
sportolási lehetőséget tárháza volt
elérhető tanulóink számára: műfüves pályán foci minitorna, az aszfaltos pályáinkon kosárra dobó
verseny, kosárlabdázás, valamint
kézilabdázás közül választhattak a
Bozzay-s diákok. Nagy sikert aratott a petanque kipróbálása is
Szeptember végén 30. alkalommal rendezte meg a Báthory Általános iskola a megye egyik legrangosabb atlétika versenyét, a
Köztársaság Kupát. A Bozzaysok
kilenc fős delegációja is képviseltette magát (Antal Klaudia, Lengyel Jázmin Bianka, Simon Júlia,
Somogyi Tamara, Szabados Zóra,
Lengyel Barnabás Zsombor,
Mörk Attila Krisztián, Tóth Richárd, Végh Hunor Róbert). A

gyerekek tisztes helytállást mutattak a küzdelmekben, ismét sikerült hazahoznunk több pontszerző
helyezés mellett egy aranyérmet
is, melyet Lengyel Barnabás
Zsombor távolugrásban szerzett
503 cm-es ugrással.

Lengyel Barnabás
Szeptember 30-án a magyar népmese napján, a faluházban tekinthettük meg a „Kényes királykisasszony” című mesejátékot. Sok
kisdiákunk jött jelmezben, vagy
hozott bármilyen eszközt, ami
kapcsolódik a magyar népmesékhez, így királyokkal, királylányokkal, farkasokkal, szegénylegényekkel, tündérekkel, varázslókkal, valamint vándorbotokkal,
és varázspálcákkal felszerelkezve
izgultuk végig a kényes leányzó
történetét.
A 4. osztályosok Emese néni vezetésével érdekes délelőttön vettek részt Balatonudvariban, az Európai Mobilitási Hét keretén belül.
(ld. keretes írás) Október 1-jén
Kontrát Károly országgyűlési
képviselő Filep Miklós Polgármester társaságában iskolánkba
látogatott tornacsarnokunk padlózatának felújítása alkalmából. Tanulóink a sportolás fontosságát,
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szépségét hirdető versekkel és
„Jerusalema”-tánccal köszöntötték.
Az aradi vértanúkról rádiós műsor
keretében emlékeztünk meg zenés-verses lírai műsorral, a színjátszós tanulók közreműködésével, október 5-én.
A Lázár Ervin programnak köszönhetően iskolánk több osztálya is érdekes előadáson vett
részt: a 6. osztályosok a Fővárosi
Nagycirkusz
„Cirkománia”c.
előadását, 3.és 4. osztályosok október 21-én a Kabóca Bábszínház
nagyszínpadi produkcióját tekintették meg. A „Kabócás” előadás
után drámapedagógiai foglalkozáson is részt vettek a tanulók.
Ugyanezen a napon a 8. osztály
Budapestre kirándult, hogy a
klasszikus zenével ismerkedjen az
„Operakoktél” előadáson.
Október 12-én került megrendezésre a német nyelvű szavalóverseny, büszkék vagyunk a bátor
szavalókra, 18-án Telegdi Ágnes
írónő és természetfotós látogatott
el hozzánk, aki az „Ó, azok a csodálatos állatok” címmel tartott
előadást a kicsiknek.
A következő nap délutánján, minden eddigi jelentkezési „rekordunkat” megdöntve 47 alsós tanulóval néztük meg a Veszprémi Petőfi Színházban, a Hagymácska
című előadást. Az izgalmas történet végén minden kigyerek pirosra tapsolta a tenyerét.
Az őszi szünet előtt, október 22én az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit idéztük fel
egy irodalmi összeállítással.

Nyár a strandon
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Sánta Lajos Igazgató Úr ünnepi
gondolatai még közelebb hozták
tanítványainkhoz a hősök emlékezetét.
Természetesen a sok-sok program
mellett
legfontosabb

feladatunkról, a tanulásról sem feledkeztünk meg. A tanító néniktől
tudom, hogy a legtöbben igyekeznek szorgalmasan, tudásuk legjavát adva teljesíteni nap, mint nap.
Akik végig szorgoskodták az

elmúlt két hónapot, bizony megérdemlik a pihenést!
Jó egészséget és szép őszi szünetet kívánunk!
Balázsné Pintér Rita,
Csékei Marianna, Bede Tamás

Európai Mobilitási Hét
„A helyszínt kisbusszal közelítettük meg. Amikor odaértünk sok érdekes járművet, gokartokat, speciális bicikliket, rollereket láthattunk. Trambulin, mászófal, kézműves foglalkozások várták az iskolásokat. A nagy kedvencek közé tartozott a gokart pálya, ahol érmet is szereztünk, és a különböző
nehézségi fokozatú mászófal. A változatos programok közben pogácsát, üdítőt fogyaszthattunk.
Ebédre, bográcsban készült paprikás krumplit ehettünk, friss ropogós kenyérrel. Mindenkinek nagyon ízlett. Miután jóllaktunk, kutyás rendőrségi bemutató következett, ahol megismerhettük, hogyan
történik egy kiképzés, kipróbálhattuk az eszközöket is.
Mindenki nagyon jól érezte magát, jövőre is szeretnénk menni. Köszönjük az élményeket!”
4. osztály
Október 23. Így kimondva csupán
egy csak egy időpont, egy naptári
nap. Előfordulhat azonban, hogy
van közöttünk olyan, aki ezen a
napon ünnepli a születésnapját
vagy ekkor van a névnapja. Az
emberek életében azonban nem
csak családi ünnepek léteznek.
Minden nemzet történelmében
vannak olyan események, amitől
az ország más lett: szebb, gazdagabb, jobb, szabadabb. Magyarország és a magyar nemzet büszke
lehet a történelmére! Azok az események, amelyek mindannyiunk
életét jobbá tették, amelyeket követően fejlődhettünk, a nemzeti
ünnepeink sorába tartoznak. Miért
is kell ünnepelnünk?
Az ünnep megerősíti hitünket. Az
emlékezés megerősít minket,
megmutatja, kik vagyunk, hová
tartozunk, miben hiszünk, és mi
mindent tehetünk még életünk során. Az ünnepek emlékeztetnek.

Emlékeztetnek arra, hogy nagyon
sokan adták életüket a hazáért, értünk, hogy az életünket könnyebben élhessük. A nemzeti ünnepek
azért lettek munkaszüneti napok,
mert sok olyan ember van, aki
ilyenkor felkeresi azokat a történelmi helyeket, ahol elődeink sok
- sok évvel ezelőtt vérüket adták a
magyar hazáért, a magyar szabadságért. Sokan mennek ilyenkor a
temetőbe is, ahol hőseink sírjára
virágot vagy koszorút helyeznek
el a tiszteletük jeleként. 1956. október 23-án és az azt követő forradalmi napokban is sok magyar
ember lett a szabadságharc áldozata. Rájuk emlékezni minden
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magyar embernek, gyereknek kötelessége!
A nemzeti ünnep mindannyiunké.
Az ilyen emlékezések során félre
lehet tenni az ellenségeskedést, a
gyűlölködést, hiszen akikre ilyenkor emlékezünk, azok a hősök
mindannyiunké. Az ünnepek
megmutatják nekünk, hogy mi
magyarok összetartozunk. Az ünnep összeköt bennünket az előttünk járókkal és az utánunk jövőkkel, és összeköt mindazokkal,
akikkel együtt ünneplünk. A nemzeti ünnepek nagyon fontos kellékei a jelképek.
A himnusz minden magyar ember
nemzeti imája. A piros - fehér zöld zászló kifejezi a magyarságunkat. Az október 23-án kitűzött
lyukas zászló utal a forradalmi
eseményekre. Az indulók, a dalok, a versek, amik ilyenkor elhangzanak, felelevenítik az adott
nap történéseit.

Magyarként kötelességünk a nemzeti ünnepekről megemlékeznünk. A nemzeti ünnep a miénk,
magyaroké. Ha mi felejtünk, hőseink, akik életüket adták a hazáért, ők is elfelejtődnek. Csak akkor lehetünk igazi magyarok, ha

ünnepeinkről méltóképpen megemlékezünk. Nem csak az
agyunkba, de a szívünkbe is bele
kell vésődnie: büszke magyarok
vagyunk!
Zárszóként idézem Albert Camus,
egy francia író, az 56-os magyar

szabadságharc kapcsán megfogalmazott gondolatát: „A magyar vér
oly nagy értéke Európának és a
szabadságnak, hogy óvnunk kell
minden cseppjét.”
Sánta Lajos

Német nemzetiségi oktatás – „Unalommentes övezet”
„És a jó elnyeri méltó jutalmát...!”
Jó szokásunkhoz híven ebben a
tanévben is pályázatot nyújtottunk
be a Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen a Bethlen Gábor Támogatáskezelő Zrthez a nyári német és hagyományőrző tábor megvalósítására. A
NTAB-KP-1-2021/1-000226, „So
lebten, so wohnten” elnevezésű
pályázaton 700.000,- Ft támogatást nyertünk, így 24 tanulónk élvezhette július 26-tól 30-ig a Bozzay suli német nyelvi táborának
tartalmas programjait. A táborozás hiányzó költségét, 400 000 Ftot a nemzetiségi önkormányzat és
a Zánkai Iskoláért Alapítvány támogatta. Nagyon szépen köszönjük! Tanulóink öt felejthetetlen
napot tölthettek a Lengyel-Annafürdő Turisztikai Központban. Betekintést nyerhettek sváb elődeink
életébe, kipróbálhatták a mindennapok nehéz megpróbáltatásait, a
nagyon korai kelést, birkanyírást,
juhfejést, de belekóstolhattak a
vályogtégla készítésébe és a kenyérsütés rejtelmeibe is. Igaz,
hogy kenyér helyett perecet sütöttek a megkelt tésztából, de a munkafolyamat végén az kiváló eredményt az üres tálalóedény

bizonyította. Savanyúságot raktak
el, sváb kovászos uborkát készítettek, megismerkedtek a kor népi
gyermekjátékaival, valamint a középkori lovagi életmóddal is. A
programot kézműves foglalkozások és élmény múzeumlátogatások is tarkították. Egyszóval nem
unatkoztak! Mi pedagógusok
sem!
A városlődi nemzetiségi táborban
az idei évben is 5 tanuló tölthetett
el egy hetet jutalomként a Zánkai
Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásával.
„Hárman párban…”
Hosszú évek óta reménykedtünk
abban, hogy iskolánkban a két német szakos pedagógus által alkotott munkacsoport új kollégával
fog bővülni. És megadatott! Bácsi
Krisztina személyében régi-új
kollégát üdvözölhetünk tantestületünkben és szűkebb közösségünkben.
„A jó pap is hóttig tanul…”
Az új tanév épphogy elkezdődött,
augusztus 27-31 között máris iskolapad mögé ültek az iskola németnyelv tanárai a tantestület tagjaival együtt. Az EFOP 3.1.2 pályázat keretében szervezett a
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési
igénnyel küzdő, és hátrányos
helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana képzés keretében
lehetőség adódott intézményünk
fejlődési útjának feltérképezésére
a gyermekek lemorzsolódásának
csökkentése érdekében. A harminc órás továbbképzés teljesítése és a tanévkezdés feladatainak
összeegyeztetése eléggé megterhelőnek bizonyult.
„Hajrá egyik, győzzön a másik…”
2021. október 12-én került megrendezésre iskolánkban a német
nemzetiségi szavalóverseny „Der
Herbst ist da! Herbst, Weinlese”
témakörben. A pályázatot a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat írta ki szeptemberben. A
verseny két fordulóból állt. Első
körben a tanulók az osztályaikban
mérték össze versmondó tudományukat. A legügyesebbek nyertek
lehetőséget iskolai szinten bemutatni tudásukat. A 39 döntőbe jutott tanuló négy korcsoportban picik, kicsik, kismenők és nagyok
- mérettetett meg. A Tündi, Kriszti
és Ildikó néniből álló zsűri nagyon
nehezen tudott dönteni a helyezések
kiosztásában,
így
az

okleveleken és jutalmakon kívül amelyek a nemzetiségi önkormányzat anyagi támogatásával
kerültek
kiosztásra
-,

különdíjakkal és emléklapokkal is ránk. De sebaj, mert tudjuk: „A
jutalmazta a versenyen résztvevők cél e küzdés maga”
lelkes csapatát. A következő hóSiposné Bányai Ildikó
napban újabb kihívások várnak

Vége van a nyárnak, de a programok ősszel is várnak!
Újra megérkezett az ősz, sárgulnak, színesednek a levelek, hűvösek a reggelek és esték, már szinte
nem is emlékszünk arra, hogy
mi is történt a faluban az előző
szám megjelenése óta. Ahogy
felidéztük az elmúlt rendezvényeket, bizony mi is elcsodálkoztunk, hogy mennyi mindenről kell írnunk, mennyi mindenről kell beszámolnunk az olvasóknak. Szóval egészen vissza
kell kanyarodnunk oda, hogy elkezdődtek a nyári rendezvények
a strandon.
2021. július 3. és augusztus 20.
között változatos programokkal
vártuk az érdeklődőket az Animációs Téren. A gyerekeket a hét
minden napján kézműves foglalkozás, a felnőtteket heti három alkalommal zumba, két alkalommal
vízi torna várta, péntekenként pedig a strandmozi tartogatott izgalmas perceket. Szombatonként vidám gyermekprogramok, esténként felnőtt koncertek várták az
érdeklődőket.
Vendégünk volt a Répa, Retek,
Mogyoró, és a Palinta Társulat,
Rudi Bohóc, a Crazy Little Queen
tribute zenekar, Kovács Lajos
Luji, Koós Réka és Tunyogi Bernadett, Falusi Mariann és Weisz
Viktor, Barbra Streisand esten vehettünk részt Tátrai Eszter jóvoltából, augusztus 20-án ünnepi

koncertet adott a Malek Andi Sou- most” című alkotásával a New
listic, majd egy gyönyörű Tűzijá- York Film Awards-on. Szívből
tékkal zártuk a nyarat. A kézmű- gratulálunk neki!
Szeptember első hétvégéjén
egy hagyományteremtő programot, Zánkai Értékek Napja Kemence Avatással című rendezvényt tartottunk a Tájház udvarán. A program keretében megismerhettük településünk értékeit,
az itt lakó értékes embereket és
egy kellemes délutánt tölthettünk el a Tájház udvarán hagyományőrző programokkal, népi
zenével, és az új kemencénkben
sült finomságokkal. A műsort a
Magyar Tenger Népdalkör, a
Bokafogó Táncegyüttes, Lang
ves foglalkozásokat Délné Krisz- Rudolf mesemondó, és Széchenyi
tina, Nagyné Panni, Nagy Viola és Krisztián – Széchenyi Petra táncRab Márta, a zumbát és a vízi tor- művészek adták. Nagy sikere volt
nát pedig Dr. Oláh Éva Mária tar- a nyitott Tájház programnak, vatotta, amiért köszönettel tartozunk lamint a kézműves kitelepülőknek
Nekik.
is, ahol mindenki kipróbálhatta
Nagy örömünkre az Ismeretlen magát. Agyagozhattunk Gaálné
Ismerős sorozatunk vendége Kapás Krisztina kerámikussal,
Szajki Péter forgatókönyvíró és betekintést nyerhettünk Herczeg
rendező volt, aki feleségével Zsuzsa festőművész segítségével
Szajki-Vörös Adéllal együtt érke- a festészet világába, szőni tanulzett hozzánk. Pétert most igazán hattunk Marosszékyné Csósza
megismerhettük, hiszen részlete- Máriával, Major Laura nemezsen elmesélte a hosszú és rögös út- művész beavatott bennünket a neját, ami a sikerhez vezetett, hiszen mezelés szépségébe, a gyerekeket
mára már sikeres és megbecsült pedig Rab Márta bűvölte el a szalrendező, forgatókönyvíró. Idén mából készíthető díszekkel. Kitenyáron összesen öt díjat, köztük a lepült még a Zánkai Gyógynöfődíjat hozhatta el a „Most van vénykert a szinte mesébe illő
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növényeikkel, a finom teáikkal, a
Lídia Borház a finom boraival,
melyet mindenki kedvére kóstolhatott, és a Medgyaszay család,
akik kenyérlángossal és kürtőskaláccsal várták az éhes szájakat. A
szeptemberi délután zárásaként isteni csülköt sütött a falunak Nagy
Attila Mongi, aki bebizonyította
sütési tudományát, és nagyfokú
hozzáértését. Köszönjük a finom
vacsorát!
A program a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében valósult meg, valamint a
Veszprém Megyei Önkormányzat
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.
2021. szeptember 30-án a Népmese Napja alkalmából a Pódium
Színház előadására hívtuk a kicsiket és nagyokat. A program keretében, melyet a Veszprém Megyei
Önkormányzat, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatott - A kényes királylány - című
előadást láthatták az ovisok és
Bozzay Pál Általános iskola alsós
tanulói. A gyerekek sok nevetéssel és tapssal jutalmazták a

színészeket, akik boldogan jöttek
Zánkára.
Szeptember közepén már megkezdődött a készülődés az idei
Szüreti Mulatságra, melyet most
összekötöttünk az Idősek Napjával. A rendezvény előtt egy héttel
megérkeztek az ideiglenes szüreti
lakók a település több pontjára,
hogy hirdessék úton, útfélen a
szüreti mulatságot. Aztán a rendezvény előestéjén a Kisbíró
Szarka Lala, elindult Borda Lajos
zenészünkkel, Kerkápoly Elemérrel karöltve, hogy kidobolják a
Szüreti Mulatságot. Másnap délután emberek hada tartott a Faluház felé, ahol gyülekeztünk, majd
Miller Zoltán műsorával kezdtünk, aztán elindult a menet hoszszú- hosszú sora. A felvonulást a
Lovasok vezették, útközben pedig
műsort adott a Magyar Tenger
Népdalkör, a Bokafogó Táncegyüttes, a Héregi Gerecse Mazsorett csoport, az est fénypontja
pedig Radics Gigi és élő zenekara
volt. A menet fényét emelték a
Balatonfüredi Hagyományőrzők
Társaságának tagjai, akik korhű

ruhában sétálták végig a település
utcáit. A Zánkai Nevesincs Színjátszókör tagjai vízimentőnek öltöztek idén, így az út mentén többször hangsúlyozták a mentőmellény fontosságát, a végállomáson
pedig szorgalmasan kínálták a borosgazdák finom borait. Az esti
koncert után következett a finom
szüreti vacsora, melyet a Jegesmedve Büfé főzött és szervírozott
nekünk Balázs Blanka és Borda
Attila vezénylete alatt. A vacsorából befolyt összeget felajánlották
a Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesület részére, azzal a céllal, hogy egy Családi Napot szervezzünk belőle, melyre sort is kerítünk hamarosan. Varga Zoltán
alpolgármester úr ünnepi köszöntőt mondott a Szüreti Mulatság és
az Idősek Napja alkalmából, méltatta a jó termést, és a még jobb
borokat, majd köszöntötte és jó
egészséget kívánt a „Szépkorúaknak.”
Most így utólag mit is mondhatnánk? Köszönünk Mindent, Mindenkinek! A szereplőknek, a segítőknek, a támogatóknak, a

Búcsúzunk
Kellemesen teltek az őszi napok, de szeptember közepén hirtelen csend lett. Elvesztettünk egy
értékes embert, egy igaz barátot, Tóth Bélát, a Balatonakali Fék Üzletház tulajdonosát.
Drága Béla!
Döbbenten állunk a szomorú hír hallatán, néma csend vesz körül bennünket! Te, aki imádtad az
élet minden pillanatát! Te, aki mindenkinek csak adtál, mindenkivel jót tettél.
Te, aki bárhol jártál, mindenhol barátokra leltél, most elmentél, egy véget nem érő hosszú utazásra. Köszönünk Neked mindent! Köszönjük, hogy Zánkát annyira szeretted!
Köszönjük, hogy ismerhettünk egy ilyen Nagyszerű Embert! Szegényebb lesz Nélküled a világ!
Büszkék vagyunk rá, hogy elmesélted nekünk az életed!
Emléked örökké megőrizzük!
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résztvevőknek! Köszönjük azt a
sok segítséget, a rengeteg támogatást, amit kaptunk! Felsorolni is
alig lehet azt a sok nevet, akik segítették és támogatták a rendezvényt, de azért megpróbáljuk.
Szereplők voltak: Radics Gigi,
Miller Zoltán, Szarka Lala, Borda
Lajos, Lovasok – Bábel Ferenc
vezetésével, Sárffi Mariann, Dr.
Oláh Éva Mária és Halmos Gábor, a Zánkai Nevesincs Színjátszókör, a Magyar Tenger Népdalkör, a Bokafogó Táncegyüttes, a
Gerecse Mazsorett Csoport Héreg, a Balatonfüredi Reformkori
Hagyományőrzők Társasága.
Akik
segítettek:
Kerkápoly
Elemér, Életmód Klub, Honismereti Kör, Okályi Iván Kertbarát
Kör, Zánkai Nőklub, Őszirózsa
Nyugdíjas Klub, Zánkai Nevesincs Színjátszókör, Magyar

Tenger Népdalkör, Stumpf József A felvonuláson készült fotókat kéés a Rendőrség, Szarka László és szítették: Mocorgó, Snór Ildikó,
a Polgárőrség, Falugondnokság
Doris Burian, Némethné Kelemen
Irma, Zánka Tv, Böhm Tamás,
Akik támogatták a rendezvényt:
Böhm Marcell
Jegesmedve Büfé - Balázs Blanka
és Borda Attila, Theodora Étte- Köszönjük, hogy együtt ünnepelrem - Kamondi Tamás, Szabó Pé- hettük a 2021-es Zánkai Szüretet!
ter Kisboltja, Élj Frissen Zánka
ABC - Horváth Kertész Orsolya, A következő napokban sem tétTenger-szem Panzió és Lovasud- lenkedünk, hiszen sorra jönnek az
var - Sági Attila, Boróka Kerté- őszi és téli programok. Tartsanak
szet, Gergely Borház, Lídia Bor- velünk Önök is!
ház, Antmann Családi Pince, Pér- Szép őszi napokat kívánunk
inger Családi Pince, Dobosi Pin- egészségben, boldogságban, szecészet, Sólyom Jenő, Kőróka Pin- retetben!
cészet, Móró Pince, "Szabó CsaBöhmné Kocsis Szilvia
lád" Bt., Horváthné Kovács Edit,
Böhm Tamás
Zánka és környéke PinceszövetkeBácsiné Bogáncs Nikoletta
zet Szentantalfa, Zánka TV, Zánka
Zánka Faluház
Község Önkormányzata, Zánkáért
Kulturális és Közösségi Egyesület, Magyar Falu Program, Emberi Erőforrások Minisztériuma.
magát, és másképp, aki nem. Ez
pedig kihat a közösségi életre is.
A mi klubunk várakozási álláspontra helyezkedett. A szüreti
felvonulásra a vitrinünket kidíszítettük a manócskákkal, levelekkel, őszi hangulatot teremtve. Kínáltuk a felvonuláson a pogácsát,
kóstolgattuk a borokat, énekeltünk, jó kedvünk volt. Az ősz folyamán egy kis rendrakást tervezünk, nem árt átnézni a készletet,

miből is lehet alkotni a klubban,
netán otthon. A kapcsolatot egymással interneten is tartjuk. A téli
hónapokban - már jó előre felkészülve az újabb szüreti felvonulásra - lesz idő új bábukat tervezni, készíteni. Mindenkinek
hasznos időtöltést kívánva, üdvözlettel:

szervezünk zárt térben összejöveteleket. Éves programtervezetet
A járványos időszak miatt, figye- nem készítettünk, de minden hólembe véve első sorban a szépko- napban e-mailben és telefonon
a
klubtagokkal
a
rúak kérését, ebben az évben sem tartjuk

kapcsolatot. A falu őszi rendezvényein, aki csak tudott, részt vett,
és a lehetőségeinkhez mérten támogattuk ezeket az alkalmakat. A
vezetőség nevében köszönjük

Nőklub
Mondhatjuk, hogy a pandémia a
klubéletre is hatott. A járvány
kezdetén sokan hangoztatták,
másképp fog folytatódni az élet a
pandémia elmúltával. Valójában
nem múlt el, itt hullámzik körülöttünk. Mivel a vakcina felvétele ránk van bízva, van választási lehetőségünk. Másképp mozog az a világban, aki beoltatta

Őszirózsa Nyugdíjas Klub
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Marosszékyné Csósza Mária
klubvezető

szépen tagjainknak az aktivitást és
segítséget. Október elejére klubvezetőnk, Margit szervezésében
lehetőségünk nyílt ortopéd cipő
rendelésére.
A méretvétel és
próba a Faluházban történt,
melyre 18 fő tartott igényt. Aki a
továbbiakban szeretne készíttetni
cipőt, vegye fel a kapcsolatot a
klubvezetővel, aki kellő létszám
esetén megszervezi a második
csoportot. A cipőt féláron készíti
el az Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft.

széles kínálattal. A rendeléshez
nem szükséges nyugdíjasnak és
klubtagnak lenni!
Klubunk benevezett a Világ Gyalogló/hó/ Nap versenyére, amelyet október 12-re hirdettünk meg.
A Faluháztól induló túrához, bárki
csatlakozhatott. Körülbelül két
óra gyaloglás után érkeztünk a Lídia Borházhoz, ahol Zsíroskenyér-parti és Borkóstoló keretében bemutatkozott a Borház gazdája.

Az Őszirózsa Nyugdíjas klub nevében köszönjük szépen Zánka
Önkormányzatának az Idősek Világnapja alkalmából nyújtott
anyagi támogatást.
Jó egészséget, szép napokat kívánunk mindenkinek abban a reményben, hogy jövőre gyakrabban, vírusoktól mentes körülmények között találkozhatunk. Addig is vigyázzunk egymásra és
magunkra egyaránt!

Kulákok Zánkán 1.
Az
Országgyűlés 2012. március 26án a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapjává
nyilvánította június 29-ét, PéterPál napját, amely a betakarítás
kezdete, a parasztság ünnepe. Ezzel a magyar állam tisztelettel fejet hajtott az egzisztenciájukban,
méltóságukban és emberségükben
meghurcolt gazdák előtt, és jelezte, hogy hasonló szörnyűségek
Magyarországon a jövőben nem
fordulhatnak elő.
A kulákság elleni harc a kommunisták 1948-as hatalomra kerülésével, szovjet mintára kezdődött. Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-ai beszédében hirdette
meg a magyar mezőgazdaság kollektivizálását, az MDP november
27-i ülésén pedig már a kulákság
felszámolásáról esett szó, egyértelműen a szövetkezetesítés ellenségeiként jelölve meg őket. A párt

stratégiája lenini útmutatáson
nyugodott: „Támaszkodj a szegényparasztra, szövetkezz a középparaszttal, harcolj a kulák ellen!” A harc eszközei az irreális
adóztatás, a progresszívnak nevezett, valójában teljesíthetetlen beszolgáltatási rendszer, hitelek behajtása, foglalkoztatottak bérének
szabályozása, azaz emelése.
Mindezt a végletekig súlyosbították a hatóságok – a közigazgatás,
konkrétan a helyi tanácsi apparátus és a rendőrség – folyamatos
zaklatásai, büntető intézkedései.
Feljelentéssel és eljárással szankcionáltak szinte mindent: beszolgáltatási elmaradást, fekete vágást, ha hiányzott a tűzoltási homok a padlásról, ha a trágyadomb
közel volt a kúthoz, ha őszinte beszéd hangzott el a kocsmában. A
hatósági önkénytől az egész parasztság szenvedett, a kiemelt célpont azonban a kulákok voltak.
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Magyarországon 1948 és 53 között mintegy 400 000 parasztembert ítéltek el jórészt közellátási
bűntett címén.
Ki minősült, kit minősítettek
kuláknak, de feltehetjük a kérdést
úgy is, hogy kire tudták ráfogni
azt, hogy kulák? Kádár János korabeli értelmezése szerint kulák
az, aki rendszeres bérmunkát vesz
igénybe, tehát kizsákmányoló.
Pontatlan megfogalmazás, ideologikus jellegű, de rendkívül veszélyes, mert bármely irányban kiterjeszthető, homályossága folytán
parttalan visszaélésekre adhat
ürügyet. Mindezt súlyosbította,
hogy nem születtek törvények,
ezernyi félreértéssel kísért titkos
pártutasítások irányították a helyszíni önkényes végrehajtókat. Az
első értelmezhető intézkedés egy
1948-ban született kormányrendelet, amely szerint a 15 holdnál
nagyobb területtel és 150

aranykoronát meghaladó jövede- veszpréminek. A feltételeket a ké- cseppben a tenger tükrözték a
lemmel bíró gazdák mezőgazda- sőbbiekben módosították, a kert nagypolitika változásait. Ugyansági fejlesztési járulékot kellett fi- és a gyümölcsös 4-szeres, a szőlő akkor egy pillanatra sem feledhetzessenek. Pontosabb meghatáro- 5-szörös szorzóval szerepelt. Ku- jük, hogy egyéni tragédiákról,
zást az 1949. évi népszámlálás ho- láknak minősítették mindazokat, egész családok életstratégiájának
zott. A népszámlálást szakembe- akiknek cséplőgépe, állati vagy megsemmisítéséről van szó. Az
rek végezték, ennek alapján teljes- gépi erővel hajtott munkagéppel alábbi tények a Magyar Nemzeti
körű rálátásunk van a korabeli bir- rendelkező ipari üzeme volt a Levéltár Veszprém Megyei Letokviszonyokra. Kuláknak minő- múltban vagy a kulákok számba- véltárának Zánka község iratai 2.
sült, aki 25 holdnál nagyobb terü- vételének idején, aki kereskede- dobozából, illetve zánkai lakosok
leten gazdálkodott, a szőlő, kert, lemmel vagy vendéglátással fog- visszaemlékezéseiből és házi legyümölcsös 5-szörös szorzóval lalkozott 100 aranykoronát meg- véltárából származnak. Az első
került elszámolásra. Kulák az az haladó gazdasága mellett, aki al- megmaradt iratok 1951. április
őstermelő, aki földjéből bármek- kalmazottat foglalkoztatott, tehát 28-án keletkeztek. A megyei bekora részt bérbe ad, illetve az a 25 kizsákmányoló… A kulákgazda- gyűjtési bizottság emelt hangon
holdnál nagyobb területet birtokló ságok első összeírását 1948-49 figyelmezteti a községek illetékenem őstermelő, aki részben vagy fordulóján végezték a már említett seit, hogy Veszprém megye a
teljesen bérbe adja földjét. Így le- bizonytalanságokkal kísérve. Or- 18.helyen „kullog” az országos
hetett kulák az a városi polgár, aki szágos lista nem készült, a helyi begyűjtési versenyben, és felhívja
legelőt adott bérbe szülőfalujá- tisztviselők hozzáállása, ember- a figyelmet a kulákok szigorú beban. A népszámlálás 1 093 700 sége döntő tényezőnek bizonyult. sorolására az alábbi rendelet alapgazdaságot írt össze az országban,
Ennyi bevezető szükséges ah- ján: 248.600/1949/142/II.a.PM.sz
ebből mindössze 61 900 rendelke- hoz, hogy ismételt magyarázatok, rend.6314/M/8/1951.II.a.PM.rend
zett 25 holdnál nagyobb területtel. utalások nélkül megértsük a Zán- .P.K. Zánka község válasza április
A részben vagy egészben bérbe kán történteket. A kulákosítást, a 28-án kelt Jelentés a Megyei Taadott földek száma 127 450 volt. gazdák sanyargatását, a megtorló nács Pénzügyi Osztálya számára
A népszámlálás nem érintette a jö- intézkedéseket országszerte azo- a kulákokra vonatkozó adatokról
vedelmeket. Ezt a feltételt határo- nos forgatókönyv alapján vezé- címmel az alábbiak szerint:
zatokkal pótolták, és a 350 arany- nyelték le, a zánkai esetek, mint
koronánál nagyobb
Név
Lakóhely
Tartózkodási hely
Terület
Jövedelem
jövedelmű gazdasákh.,n.öl aranykorona
gokat minősítették
Zánka
Zánka
40- 1537
239,24
kulákká. Az arany- Antal Géza
„
„
21- 271
180
korona a föld termő- Antal Rezső
„
Köveskál
7- 567
101,12
képességének, jöve- dr. Duró Imre
Kerekes István
Balatonalmádi
Zánka
46- 1303
339
delmezőségének
Zánka
Zánka
31- 1523
150
mutatószáma. Ma- Ifj. Pálffy Jenő
„
„
47- 871
402
gyarországon az át- Pálffy Jenő
„
„
50- 800
329
lag hektáronként 19, Sárffy Károly
„
„
27- 109
263
ez azonban nem so- Siffer Gyula
„
„
28- 975
257
kat mond, egy bé- Tringer János
„
„
29- 1478
175
kési terület arany- Tringer Kálmán
„
„
30- 1385
228
korona értéke több- özv.Varga Gyuláné
„
„
33- 1144
296
szöröse lehet egy Varga József
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A következő irat keltezése 1951.
június 7. Bő egy hónap telt el, és a
listát 12 főről kibővítették 21 főre.
Nincs rá közvetlen bizonyíték, de
ez a megye elégedetlenségére vezethető vissza. Balatonfüred iratai

amennyiben nem talál több kulákot. Alappal feltételezhető, hogy
Zánkán is valami hasonló történt.
Az újabb lista nem tartalmaz gazdasági adatokat, ismeretlen okból
dr Duró Imrét a felesége váltotta

Tapolcai Járási Tanács vb. Titkársága
0022/1953. vb. szám.
Községi Tanács vb. Elnökének,
Zánka

Siffer Lajos, Varga Zoltán, Varga
Gyula, Bérdi Mihály. Lekerült a
listáról Kerekes István, aki kereskedő volt, üzlete a Kossuth utcában működött abban az épületben,
mely nemrég még a rendőrség őr-

Szigoruan titkos!

A közelmúltban lezajlott felülvizsgálat eredményeként közlöm, községére vonatkozóan a végleges kuláklista adatait. A végleges kuláklistán szereplők beadási kötelezettségét a kuláknormák alapján kell kivetni.
Amennyiben valaki eddig nem szerepelt a „K” listán és dolgozó paraszti normákkal lett megterhelve, úgy
a kivetést át kell dolgozni, és részére „K” jelzésű beadási könyvet kell kiadni. Azoknál az egyéneknél,
akiket a felülvizsgáló bizottság határozata alapján a „K” listáról töröltek, a gazdalajstromon történt keresztülvezetés után a dolgozó paraszti normák szerint kell beadási kötelezettségüket megállapítani. Az alant
feltüntetett adatok alapján a beadási kötelezettségek átdolgozását azonnal köteles megkezdeni, és azt a
legrövidebb időn belül befejezni.
Helyben lakó kulákok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Antal Géza
Bácsi János
Bérdi Mihály
dr. Duró Imréné
Pálffy Jenő
ifj. Pálffy Jenő
Poór Ferenc
Poór Sándor
Rádóczy Kálmán
Sárffy Károly
Siffer Gyula

12. Siffer Lajos
13. Tringer János
14. Tringer Kálmán
15. Varga Géza
16.Varga Gyula
17.özv. Varga Gyuláné
18. Varga József
19. Burján Kálmán
20. Geiszler Kálmán
21. Siffer Károly

Más községben lakó kulákok
1. Antal Rezső
2. Varga Zoltán (Háza államosítása miatt apósánál, Dörgicsén lakott)
Mentesítettek
1.Nagy Lajos
2.Kerkápoly Kálmán
Tapolca, 1953. április hó 24.
Krikó József v.b. elnök

között szerepel egy levél, amelyben a megyei felsőbbség kulákbarátsággal, megtorlással fenyegette
meg a helyi tisztségviselőt,

fel, a
nos,
Nagy
Poór

többiek névsora: Bácsi Já- szobájaként is szolgált. Kerekes
Kerkápoly Kálmán, özv. Balatonalmádiba költözött, kikeKárolyné, Poór Ferenc, rült a helyi hatóság látóköréből.
Sándor, Rádóczy Árpád,
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A Magyar Dolgozók Pártja vezetése 1953 elején egységes kuláklista felállításáról határozott.
Az országos lista hűen tükrözte a
magyar gazdatársadalmat ért
megrendítő csapást. (ld. népszámlálási adatok) Ekkorra a kuláknak
minőstettek földterületének csak
30%-a maradt meg, 1,5 millió katasztrális hold szántót hagytak el,
ajánlottak fel földművelők, mintegy 300 000-en vándoroltak el a
mezőgazdaságból. Parlagon maradt 1 millió katasztrális hold. A
listán 71 603 fő szerepelt, ezek
közül földtulajdonnal rendelkezett 49 716. A kulákság kezén ekkor 735 176 kh. föld volt, de ezek
közül a 25 holdnál nagyobb területtel, illetve 350 aranykoronánál
nagyobb tiszta jövedelemmel rendelkező családok száma 13 447.
Ez utóbbiak birtokában 396 706
kh. terület volt. A földtulajdonnal
nem rendelkező kulákok száma
21 887, ebből értelmiségi 2869.
Hogy alakult Zánkán a „végleges”, de mint látni fogjuk, összesen néhány hónapig érvénybenvolt lista? Nézzük a járásitanácstól érkezett levelet! (A levél az
előző oldalon, a keretben olvasható.) Egy június 24-én kelt levél
arról számol be, hogy megtörtént
a Zánkáról beérkezett kulákpanaszok felülvizsgálata, és az e célból
összehívott bizottság Burgyán
Kálmánt, Geiszler Kálmánt és Siffer
Károlyt
törölte
a

kuláknyilvántartásból. A mentesítés körülményei fennmaradt iratok híján ismeretlenek, azonban
ha a kuláklistára pillantunk, látjuk, hogy ezt a három nevet az abc
sorrendet felrúgva, utólag bigygyesztették a névsor végére. Az a
helyzet állhatott ugyanis elő, hogy
a felülvizsgálat, melynek célja
minden kulák listába állítása volt,
de a kritériumokat pontosan rögzítette, Zánkán a kulákok számának csökkenését eredményezte.
Ez politikailag elfogadhatatlannak bizonyult, ezért önkényesen
eltértek a szabályzattól. A panaszok kivizsgálására létrehozott bizottság azonban meghajlott az
előterjesztett tények előtt.
A végleges kuláklista tehát
Zánkán 20 személy nevét tartalmazta, akik közül ketten más községben éltek. Az 1951-es listához
képest annyi változás történt,
hogy kikerült özv. Nagy Károlyné
– akit jelenleg még nem sikerült
azonosítani -, mentesült Kerkápoly Károly, és újonnan vették fel
Varga Gézát.
A listákon szereplő neveket
vizsgálva megállapítható, hogy a
„kulákprés”, a fokozott adóztatás,
beadási kényszer, kiemelt hatósági figyelem kilenc zánkai földműves családot sújtott, néhányat
többszörösen is. A két Pálffy és
Tringer apa-fú, Antalék testvéri
viszonyban álltak, Poór Sándor
pedig Ferenc nagybátyja volt. A

Varga család öt fővel szerepel az
utolsó listán. Id.Varga Gyula,
Géza és József testvérek voltak,
Gyula korai halála miatt özv.
Varga Gyuláné szerepel a listákon. Varga Zoltán és Gyula az ő
fiai. Zánkán is szokásban volt,
hogy a módos gazdák egymás között házasodtak. Így rokoni szálak
fűzték össze a Poór és a Siffer családokat, illetve a legtöbb földdel
bíró
Sárffyékat
Vargáékkal
(Gyula Sárffy Irénke férje), oldalágon pedig Pálffyékkal (ifj. Pálffy
Jenő felesége Sárffy Éva); Vargáékat és Pálffyékat (id. Varga
Gyula felesége Pálffy Lídia),
Sárffyékat és az Antal családot
(Antal Géza felesége Pálffy Margit).
Az egyéb kategóriájú kulákok
közül kettőt találunk az utolsó listán. Bérdi Mihály malomtulajdonos volt, a malom épülete jelenleg
autószerelő műhely a Rákóczy
utca elején. Dr. Duró Imréné férje
Zánka körzeti orvosa volt, 7 hold
szőlőt birtokolt a községben.
Mindketten bérmunkát vettek
igénybe, így váltak kizsákmányolóvá és a dolgozó nép ellenségeivé.
György Péter
(A folytatást a következő
számban olvashatják.)
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Olvasta/d már? - Könyvajánló
Jamie Littler: Zúzmaraszív

Karády Anna: A füredi lány

Davis Baldacci: Megváltás

Messze-messze, a szörnyektől
hemzsegő Hó-tenger legfagyosabb csücskében, van egy apró
erődítmény. Egy Ash nevű kisfiú
eltűnt szüleit várja vissza, akikre
már csak egy tiltott altatódal éneklése emlékezteti... és mindent
megtesz, hogy elkerülje a nagyon
morcos Jetit, Tobut, aki az őrzője
lett. De az élet hamarosan sokkal
kalandosabb lesz Ash számára.

Szerelem téren és időn át...
Almássy Anna, a XXI. századi
jogászlány akaratán kívül az Úr
1763. esztendejében találja magát. Kénytelen beilleszkedni a
közösségbe, míg rá nem jön, miként juthat egyszer haza. Hamar
megérti, a szabályok itt pofonegyszerűek: a vérhatalom jogán a
földesúr élet és halál ura. Ám a
rémisztőnek tűnő világban is létezik az az időtlen érzés, amelyet
úgy hívunk, hogy szerelem.

Decker épp a szülővárosában, az
ohiói Burlingtonban tesz látogatást, amikor megkeresi egy férfi,
Meryl Hawkins. Egy elítélt gyilkos. Igazság szerint az első gyilkos, akit Decker rács mögé juttatott. Most azonban, hogy kiengedték a börtönből, azt állítja, hogy
ártatlan. Ezenkívül halálos beteg,
és az az utolsó kívánsága, hogy
Decker tisztázza a nevét.

Harangszó

(A könyvek a könyvtárból kikölcsönözhetők.)

Istentiszteleti rend Zánkán vasárnap és ünnepnap:
evangélikus 8.30 ó., katolikus 8.30 ó., református 11 ó.
Ünnepnapok október és november hónapban

A reformáció
napját október 31-én ünneplik a
protestáns egyházak. 1517-ben
ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95
tételét. Mindenszentek ünnepe:
„November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis
valamennyi megdicsőült lelket,
akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem
emlékezhet meg. Mindenszentek
ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek
számára előírás a szentmisén való

részvétel.” (Magyar Kurír katolikus hírportál)
Halottak napját november 2-án
ünnepeljük. A katolikus egyház
tanítása szerint a tisztítótűzben
szenvedő lelkek emléknapja.
Ezen a napon a „küzdő egyház”
(az élők) a „szenvedő egyházról” (elhunyt lelkek, akik a tisztítótűzben vannak) emlékezik
meg. Függetlenül a vallási hovatartozástól és a vallásosságtól
megemlékezünk elhunyt szeretteinkről: rendbe tesszük a sírokat, virággal, koszorúval díszítjük, és mécsest gyújtunk az emlékükre. Akik nem tudnak kimenni
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Kosztolányi Dezső: Halottak
/részlet/
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még.
Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva
semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.
a temetőbe, otthon gyújtanak
gyertyát, imával/csendes emlékezéssel töltjük az estét.
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Nemzetiségi tábor
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