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Herceg Petra: Adventi angyalok  

 

Az első vasárnap angyala Négy 

héttel karácsony előtt valami na-

gyon fontos dolog történik: egy 

angyal kék köpenybe öltözve lesz-

áll az égből, hogy közelebb hú-

zódjon az emberekhez. A legtöbb 

ember ezt észre sem veszi, mert 

túlságosan el van foglalva mással. 

De azok, akik jól figyelnek, meg-

hallják a hangját. Ma van az első 

napja, hogy az angyal először 

szól, s keresni kezdik azokat, akik 

meg tudják és meg akarják hall-

gatni őt. A második vasárnap an-

gyala A második adventi vasárna-

pon piros palástba öltözött angyal 

száll le a mennyekből, kezében 

egy nagy serleget hoz. Az angyal 

szeretné megtölteni az aranyserle-

gét, hogy tele vigye vissza a 

mennybe. De mit tegyen a ser-

legbe? Játékot? Ajándékot? Töré-

keny, finom szövésű ez a serleg, a 

Nap sugaraiból készült. Nem tehet 

bele kemény, nehéz dolgokat. Az 

angyal észrevétlen végigmegy a 

világ összes házán és lakásán, 

mert valamit keres. Tiszta szerete-

tet minden ember szívében. Ezt a 

szeretetet teszi a serlegébe, s viszi 

majd vissza a mennybe. Mind-

azok, akik a mennyben élnek, fog-

ják ezt a szeretetet, s fényt készí-

tenek belőle a csillagoknak. Ezért 

olyan jó felnézni a hunyorgó, ra-

gyogó csillagokra. A harmadik 

vasárnap angyala Advent harma-

dik vasárnapján egy fehér ragyogó 

angyal jön le a földre. Jobb kezé-

ben egy fénysugarat tart, amely-

nek csodálatos ereje van. Oda-

megy mindenkihez, akinek tiszta 

szeretet lakik a szívében, s meg-

érinti fénysugarával. Azután a 

fény ragyogni kezd az emberek 

szemében, s elér a kezükhöz, lá-

bukhoz és egész testükhöz. Így 

még az, aki a legszegényebb, leg-

szerencsétlenebb az emberek kö-

zött, az is átalakul, s megszállja a 

béke, a tiszta szeretet és a boldog-

ság érzése. A negyedik vasárnap 

angyala A karácsony előtti utolsó 

vasárnap egy nagy, lila lepelbe öl-

tözött angyal jelenik meg a 

mennybolton, és járja be az egész 

Földet. Kezében lantot tart, és azt 

pengeti. Közben szépen énekel 

hozzá. Ahhoz, hogy meghallhas-

suk, jól kell figyelnünk, s szívünk-

nek tisztának kell lennie. A béke 

dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, 

s együtt énekelnek. Daluktól va-

lamennyi mag, amely a földben 

szunnyad, felébred, így lesz majd 

új élet tavasszal a Földön. 

 

Legyen az ünnep csendes, mint 

szíved dobbanása, 

Legyen békés, mint a hó hullása. 

Legyen szép, mint gyertya ragyo-

gása, 

És vidám, mint gyermek kaca-

gása. 

Boldog karácsonyt! 

 

  

Karácsonyi ünnepkör 

A karácsonyi ünnepkör advent 

első vasárnapjától január 6-ig tart. 

Advent első vasárnapja minden 

évben november 27. és december 

3. közé esik, ebben a naptári év-

ben november 28-ra. Az első va-

sárnappal kezdődik az egyházi év. 

Advent jelentése: Adventus Do-

mini, az Úr érkezése. Ahogy a 

zsidó nép évszázadokon keresztül 

várta a próféták által megígért 

Messiást, úgy várakozik a keresz-

tény világ Jézus születésére. Ad-

ventben a liturgia színe, lila/ viola, 

mert ez a bűnbánat színe. Az ad-

venti gyertya színei 3 lila, 1 rózsa-

szín, amelyet a 3. vasárnapon, a 

Gaudate vagy örömvasárnapon 

gyújtunk meg, mivel már közel a 

Kisded születése. Az adventi idő-

szak a vallásos ember számára a 
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reményteli várakozást, a bűnbána-

tot, a lelki megújulást jelenti. Szép 

szokás a rorate vagyis a hajnali 

mise. Ma már az internet, a TV ré-

vén otthonainkból is be lehet kap-

csolódni ugyanúgy, mint más egy-

házi ünnepek liturgiájába.  

Jeles napok ezen időszakban: 

András /nov. 30./, Borbála /dec.4./ 

Miklós /dec.6./, Luca /dec.13./ A 

legtöbb hagyomány, hiedelem 

Luca napjához kötődik. Szent Lú-

cia mártírhalált halt fiatal leány 

volt az V. században, neve a 

lux/fény szóból származik. Külö-

nösen a skandináv országokban 

ünneplik. Pl. Svédországban a 

Nobel díjasokat december 13-án, 

Luca napján, az ünnepség záró-

napján, gyertyás-koronás lányok 

köszöntik. Magyar nyelvterületen 

házasságjósló, szerelem-bőség és 

termékenységvarázsló, gonosz-

űző szokások kapcsolódnak 

hozzá. Ezeket a gonoszűző szoká-

sokat az egyház tiltotta ugyan, de 

nem tudta megakadályozni a gya-

korlását. A Gergely – féle naptár-

reform előtt ez volt a téli napfor-

duló napja, ezen a napon legrövi-

debb a nappal és leghosszabb az 

éjszaka. A néphit mindent megtett 

a gonosz ártó hatalmának elhárí-

tása érdekében. Pl. Luca széket 

készítettek többféle fából, az éjféli 

misén ráállva, meglátták a boszor-

kányt. Amikor kijöttek a temp-

lomból, a boszorka elé babot, 

máshol mákot szórtak, amíg azt 

felszedegette, azalatt megszaba-

dultak tőle. Protestáns vidékeken 

a keresztúton szórták szét a má-

kot, hallottam éppen ma Luca 

napján a rádióban.  

Itt meg kell említeni, hogy a jeles 

napok a nagy egyházi ünnepekkel 

(karácsony, húsvét, pünkösd) van-

nak összefüggésben. A katolikus 

egyházban különös tisztelete van 

Jézus anyjának, Szűz Máriának, 

valamint a szentek tiszteletének. 

Sok népszokás ez utóbbiakkal van 

kapcsolatban, tehát főleg katoli-

kus vidékeken alakultak ki és ha-

gyományozódtak nemzedékről 

nemzedékre.     

Luca nap dologtiltó nap volt az 

asszonyok számára. Ekkor vetik a 

lucabúzát, amellyel a várható ter-

mést próbálják megjósolni. A fiúk 

lucázni, kotyolni jártak. Előadták 

verses formában jókívánságaikat 

és ajándékot vártak.  Adventi nép-

szokások, hagyományok, hiedel-

mek, az egész magyar nyelvterü-

letre jellemzőek, kötött szöveggel 

és énekekkel, természetesen táj-

egységenként változatok lehet-

nek.  

Vallási tartalmú népszokások, 

amelyek általánosan elterjedtek, a 

kántálás, betlehemjárás, Szentcsa-

lád járás, bölcsőcske-járás, Para-

dicsomjáték. Német nyelvterüle-

ten a Christkindlspiel. (szabad 

fordításban, Jézuska-játék, Christ-

kindlein / Jézuska). Egy-egy cso-

port, a „játszók”, családi ottho-

nokban, a házaknál adták elő. Ál-

talánosságban a szereplők: Mária, 

József, angyal, pásztorok, éneke-

sek. A játék során előadják Jézus 

születésének történetét: Mária és 

József szállást keres Betlehem-

ben. Augusztus római császár 

népszámlálást hirdetett, minden-

kinek származási helyére, „az ösz-

szeíró helyre” kellett utaznia. 

József Dávid király nemzetségé-

ből származott, így áldott állapot-

ban levő feleségével, Betlehembe 

mentek. Már nagyon közel volt a 

gyermek születése, tehát egy al-

kalmas helyet kerestek. De nem 

kaptak szállást a városban, nem 

volt, aki befogadja őket. Egy bar-

langban húzták meg magukat. Itt 

jött világra az isteni Gyermek. A 

közelben pásztorok tanyáztak, 

akiknek angyal vitte az örömhírt a 

Megváltó születéséről. A pászto-

rok felkerekedtek, meglátogatták 

a Kisdedet, ajándékot vittek. A 

szereplők a háziaknak boldog ka-

rácsonyt kívánva, a kapott ajándé-

kot megköszönve, énekszóval vo-

nultak a következő házhoz.  

A magyar karácsony szót, a latin 

(creatio/teremtés/, és egy szláv 

(kracsun/átlépés, a téli napfordu-

lóra utal) szavakból származtat-

juk. Ez az ünnep Jézus születésé-

nek ünnepe, nem csak vallási tar-

talmakat hordoz. Jelenti a csalá-

dot, az áhított szeretetteljes békés 

családi együttlétet, az örömteli 

ajándékozást, a rokoni látogatáso-

kat. Vallási meggyőződéstől füg-

getlenül mindenkit mélyen érint. 

Különös hangulata van, de a leg-

meghitteb hangulata az éjféli mi-

sének.  Lakásunkat feldíszítjük, 

ajándékokról, jó étkekről gondos-

kodunk. Írjuk egymásnak a kará-

csonyi üdvözleteket, és minden is-

merősnek, barátnak találkozáskor, 

boldog karácsonyt, kellemes ün-

nepeket kívánunk.  

A magyar néprajzban is a kará-

csony ünnepe kiemelt helyet fog-

lal el. Nagyon sok szokás, hagyo-

mány kapcsolódik hozzá. 
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December 28. Aprószentek ün-

nepe. A Szentírásból tudjuk, He-

ródes király uralkodott Jézus szü-

letése idején. A napkeleti bölcsek-

től értesülve a „zsidók újszülött 

királyáról”, igen féltékeny lett, 

féltette a hatalmát. Ezért kellett a 

Szentcsaládnak Egyiptomba me-

nekülnie, mert Heródes Betle-

hemben és környékén minden két 

éven aluli fiúgyermeket megöle-

tett. Rájuk emlékezünk Aprószen-

tek ünnepén. Ez a népszokásban 

az aprószenteki vesszőzést „ered-

ményezte”. A fiúk friss ágvessző 

csomóval járták a lányos házakat, 

mondván a lányok se maradjanak 

ki az egykori fiúgyermekek tragé-

diájából, megvesszőzték őket. De 

ez egyúttal egészségvarázslást, 

termékenységvarázslást is jelen-

tett. Szilveszterkor a templomban 

óévzáró, hálaadó istentiszteletet 

tartottak/tartanak. Általában bálo-

kat is rendeztek.   

Újév napján, ha valaki először fér-

fiemberrel találkozott, az szeren-

csét jelentett, de ha asszonynép-

pel, no az szerencsétlenséget.  

Vízkereszt, január 6. A Háromki-

rályok látogatása. Gáspár, 

Menyhért Boldizsár, a napkeleti 

bölcsek a csillagászati megfigye-

léseikből kikövetkeztették, hogy 

most kellett megszületni a zsidók 

királyának. El is mentek látogatá-

sára követve a csillagot. Ez a gö-

rögkatolikusoknál az Epifánia, az 

Úr megjelenésének ünnepe. Ezen 

a napon ünneplik Jézus Krisztus-

nak a Jordán folyóban való meg-

keresztelkedését.  Vízkereszt, 

ahogy a neve is mondja a víz meg-

szentelésének napja is. Miután a 

pap megszentelte a templomban a 

vizet, ebből a vízből vittek haza, 

öntöttek a bejárati ajtó melletti 

szenteltvíztartóba. Elmenetelkor, 

hazaérkezéskor belemártották uj-

jukat és keresztet vetettek. De a 

beteg embert is ezzel hintették 

meg, vagy rajzoltak vele egy kis 

keresztet a homlokára. A kútvízbe 

is öntöttek. A pap ekkor végezte a 

házszenteléseket, a bejárati ajtó 

fölé írták, a mostani naptári évben 

a következőt: 20 + G + M + B + 

21. A számok az évet jelentik, a 

betűk a három királyokat.  

Vízkereszt után lezáródik kará-

csony ünnepe, bontják a kará-

csonyfát, kezdődik a farsangi 

időszak. Valójában a karácsonyi 

ünnepkör február 2-ig tart. Ez az 

ünnep Gyertyaszentelő Boldog-

asszony, Jézus templomi bemuta-

tásának ünnepe. Ekkor szentelte 

és szenteli az egyház a gyertyát. A 

szentelt gyertyának gyógyító erőt 

tulajdonítottak. Katolikus templo-

mokban ekkor bontják le a kará-

csonyfát. 

A jeles napok felsorolása nem tel-

jes, az irodalma rendkívül gazdag, 

amint maga a néphagyomány is.  

Szeretettel ajánlom az egyéni ku-

takodást, interneten, szakköny-

vekben. Az egyházi ünnepekkel 

való kapcsolatuk jobb megértése 

pedig bibliai, történelmi, egyház-

történelmi ismereteket feltételez.  

Forrásmunkák: az Újszövetségi 

Szentírásból Máté és Lukács 

evangéliumának aktuális fejeze-

tei, S. Lackovits Emőke „Az egy-

házi esztendő jeles napjai, ünnepi 

szokásai a bakonyi és Balaton-fel-

vidéki falvakban”, internet.   

 

Marosszékyné Csósza Mária 

 

 

  

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy 8246 Zánka, Hegyalja utca 16. szám alatti bankfiókunk technikai okok mi-

att előreláthatólag 2021.12.06 – 2022.01.07-ig zárva tart. A zárva tartás ideje alatt az ATM nem 

üzemel. Az esetleges kellemetlenségekért elnézését kérjük! 

Pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Net-

bankban is intézheti. Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy ke-

resse telefonos ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06-1-311-3110), ahol munkatársaink 

készséggel állnak a rendelkezésére! 

                                                     Üdvözlettel: Takarékbank Zrt. 
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Tisztelt Zánkaiak! 
 

A Testület 2021. évi munkájáról, valamint 2022. évi terveiről szeretném tájékoztatni Önöket. 

 

A képviselő-testület a 2021. évben eddig 19 ülést tartott, beleértve a veszélyhelyzet alatti időszakot is, 

amikor a képviselő-testület feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolta. 

▪ Az önkormányzati határozatok száma október 31-ig: 105 határozat. 

▪ Az önkormányzati rendeletek száma október 31-ig: 14 rendelet. 

▪ Az Ügyrendi Bizottság a 2021. évben október 31-ig: 3 ülést tartott. 

▪ A Fejlesztési, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság a 2021. évben október 31-ig: 1 ülést tartott. 

▪ Az Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a 2021. évben október 31-ig: 1 ülést tartott. 

▪ Az Egészségügyi Intézményi Társulás a 2021. évben október 31-ig: 3 ülést tartott. 

▪ Az Oktatási Intézményi társulás a 2021. évben október 31-ig: 5 ülést tartott. 
 

A 2021. év során megvalósított projektek, beruházások 

• Strandfejlesztés 

• Zánkazen sétányterület kisajátítás rendezése 

• Falukemence avatás 

• Árnyas utca és a párhuzamos utcák felújítása 

• Tájház melléképületének felújítása 

A 2021. évi pályázatok, elnyert támogatások a következők: 

o Lakossági víz- és csatorna támogatás        5.824.300 Ft 

o Szociális célú tüzelőanyag támogatás         1.028.700 Ft 

o Szabadvízi strandok fejlesztésére       30.000.000 Ft 

o Magyar Falu program keretében házorvosi szolgálati lakás felújításra  59.999.998 Ft 

o Önkormányzati fejlesztésekre (Rákóczi u., Fő u. járda felújítás)             20.000.000 Ft 

o Nemzeti Művelődési Intézettől rendezvények támogatására     1.500.000 Ft 
 

 

Az adóbevételek a következőképpen alakultak: 
 

 

 Módosított előírás 

e/Ft 

Befolyt összeg e/Ft 

2021.11.17.ig 

Teljesítés 

% 

Építmény adó 57.000.- 63.177.-    111% 

Kommunális adó    3.500.-  3.555.-    101% 

Idegenforgalmi adó  10.000.- 13.204.-    132% 

Iparűzési adó 35.000.- 117.192.-     335% 

Késedelmi pótlék  347.-  

ÖSSZESEN:     105.500.-        197.475.-  

Ebben az évben a strandi belépőjegyekből és bérletekből bruttó 64 millió Ft bevétel realizálódott.  

A vállalkozók által befizetett strandi terület bérleti díjból és továbbszámlázott szolgáltatási díjakból nettó  

12 millió Ft volt a bevétel. 
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Helyi iparűzési adóban a többlet-

bevétel a zánkai Erzsébet Tábor 

felújításában részt vevő cégek uta-

lásából realizálódott. A gazdálko-

dásunk kiegyensúlyozott volt. Hi-

telállománnyal az Önkormányzat 

nem rendelkezik.  
 

Települési támogatások, szociális 

ellátások 

Települési támogatás: Települési 

támogatás megállapítására októ-

ber 31-ig 25 alkalommal került 

sor, az alábbiak szerint: 

Általános települési támogatás-

ban 2 fő részesült 20, illetve 30 

ezer forint összegben. 

Rendkívüli támogatásban 1 fő ré-

szesült 10 ezer forint összegben. 

Gyógyszertámogatásban 5 fő ré-

szesült 2-3 alkalommal 5-20 ezer 

forint összegben. 

Születési támogatásban 1 fő ré-

szesült 50 ezer forint összegben. 

Természetbeni támogatásként, 

nem kötelező védőoltásban 1 új-

szülött részesült (Meningitis B,C 

és rota vírus ellen) 

Temetési támogatásban 7 fő ré-

szesült 50-100 ezer forint összeg-

ben. 

Iskolakezdési támogatásban 84 fő 

részesült 15 ezer Ft/fő összegben. 

(A településen életvitelszerűen itt 

élő általános és nappali tagozaton 

tanuló középiskolás diákok.)  

Idősek Napi támogatásban 214 fő 

részesült 10 ezer Ft/fő összegben. 

(A településen élő 65. évüket be-

töltött állandó lakosok) 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj Pályá-

zat: 

A rászoruló felsőfokú tanulmá-

nyokat folytató hallgatók támoga-

tására az önkormányzat a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíj Pályázathoz 

való csatlakozásával biztosít lehe-

tőséget.  A 2021/22-es tanévre 6 

fő felsőfokú tanulmányait végző 

hallgató adta be pályázatát és ré-

szesül támogatásban. A támogatás 

folyósítának időtartama 10 hónap, 

összege: 25ezer Ft/fő/hó. 
 

Szociális célú tűzifa támogatás:  

Zánka Község Önkormányzata a 

2020. évben kiírt pályázat keretén 

belül 52 erdei m3 keménylombos 

tűzifa vásárlására nyert állami tá-

mogatást, melyből 21 háztartás 

került támogatásra, háztartáson-

ként 2 és 4,5 m3 mennyiség-

ben.2021-ben 44m3 tűzifát osz-

tunk ki - pályázat alapján az arra 

rászorultaknak, még december-

ben. Az Önkormányzat 2021-ben 

54 erdei m3 tűzifa támogatására 

nyert pályázatot. A lakosság ré-

széről a támogatási kérelmek be-

nyújtására november hónapban 

van lehetőség. A szociális célú tű-

zifa támogatás elosztásáról ezt kö-

vetően dönt a Képviselő-testület. 

A tűzifa kiosztásának határideje: 

2022. február 15. 

Közfoglalkoztatás: Közfoglalkoz-

tatás keretén belüli foglalkozta-

tásra továbbra is folyamatosan le-

hetőség van, azonban ebben az év-

ben ez ideig erre jelentkező nem 

volt. 2022-re 2 fő foglalkoztatását 

tervezzük. 
 

 Szociális ellátások: 

A szociális étkeztetés: Az ellátot-

tak száma: 61 fő, melyből a 

rendszeres napi igénybe vevők 

száma átlagosan 46 fő. Az önkor-

mányzat alkalmazásában lévő 1 fő 

szociális segítő, aki a községben 

élő idősek, segítségre szorulók 

számára áll rendelkezésre. Szük-

ség esetén segít a bevásárlásban, 

orvoshoz, szakorvoshoz eljutás-

ban, gyógyszerkiváltásban, vala-

mint feladatai közé tartozik még a 

szociális étkezés keretén belül 

biztosított ebéd házhoz szállítása 

is, abban az esetben, ha az ellátott 

egészségi állapotára tekintettel ezt 

nem tudja megoldani, melyet or-

vosi papírral alá kell támasztani.  

A szociális segítő által napi kap-

csolatban lévő ellátottak száma át-

lagosan 21-25 fő. 

A Család-és Gyermekjóléti Szol-

gálatot és Házi Segítségnyújtást 

végző Szolgálat: 

Kötelezően ellátandó önkormány-

zati feladatokat a Balatonfüred 

Szociális Alapszolgáltatási Köz-

ponttal kötött együttműködési 

megállapodás alapján biztosítja 

Zánka Község Önkormányzata, 

csakúgy, mint a nem kötelező el-

látásként nyújtott Házi Jelzőrend-

szeri Szolgálatot is. A Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat család-

gondozója heti egy alkalommal, 

meghatározott időben tartja fo-

gadó óráját, látogatja az ellátásra 

igényt tartókat. A Házi Segítség-

nyújtás az ellátást igénybe vevők 

részére térítésköteles szolgáltatást 

nyújt, a BSZAK által meghatáro-

zott térítési díjak alapján. 

 

A 2022. évi tervek 
 

▪ Fő utca, Rákóczi utca járda 

rekonstrukciója 
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▪ Rendőrlakás felújítása 

▪ Orvoslakás / Gyógyszertár 

felújítása 

▪ Bánkőhegyi, Fűzkúti, Újhe-

gyi, Cserfa, Arany J. utca fel-

újítás 

▪ Csemetekert út és csatlakozó 

sétány tervezése 

▪ Rákóczi u.-i parkoló burko-

latfelújítás tervezése 

▪ Kültéri (14 db) kamera telepí-

tése 

▪ Strand 4. ütem (mobilstégek, 

mozgássérült jelölések, pa-

dok napvitorlák) 

▪ Nyertes pályázat esetén Táj-

ház felújítása 

Bízom benne, hogy saját forrás és 

pályázati segítség elnyerésével 

terveinket meg fogjuk valósítani. 

Valamennyiüknek békés, boldog 

ünnepeket és mindezekhez jó 

egészséget kívánok! 

 Filep Miklós 

polgármester 

 

 
 

Egészséges ünnepeket! 

 

Második karácsonyi ünnepünket 

árnyékolja be a COVID járvány. 

Az idei ünnep azonban egy kicsit 

könnyebb lehet, mint a tavalyi, hi-

szen rendelkezésünkre áll a védő-

oltás. Mindenki, aki 4-6 hónapon 

belül felvette a második, vagy a 

harmadik védőoltását, vagy 3 hó-

napon belül átvészelte a fertőzést, 

az eddigi tapasztalataink alapján 

rendelkezik olyan mértékű védett-

séggel, ami megvédi a súlyos, 

esetleg halálos kimenetelű fertő-

zéstől. Ahogy mondani szoktuk, 

az immunizáció hatására egyszerű 

náthává, vagy influenzává szelí-

dül a betegség. Ne feledjük azon-

ban, hogy a védettség nem azt je-

lenti, hogy lepattannak rólunk a 

vírusok! Az oltott ember is el 

tudja kapni és így képes terjesz-

teni a koronavírus fertőzést. Ezért 

vigyázzunk azokra, akik nincse-

nek beoltva, régen kapták a védő-

oltást, vagy régen estek át a beteg-

ségen! Ha viszont valaki be van 

oltva és nincs semmi komolyabb 

tünete (lázas betegség, erős 

köhögés, stb…), ezesetben véle-

ményem szerint semmi akadálya 

annak, hogy karácsonykor talál-

kozzon szeretteivel anélkül, hogy 

esetleg veszélybe sodorna valakit 

egy fertőzés átadásával. Ez az ért-

elme a védőoltásnak, de ne feled-

jük, hogy sem a fertőzés átvésze-

lése, sem a védőoltás útján meg-

szerzett immunitás nem véd hosz-

szú távon a fertőzés  

súlyos szövődményeitől, a fent 

jelzett időpontok figyelembevéte-

lével javasolt a védőoltás és annak 

ismétlése! 

   Az Európai Gyógyszerügynök-

ség (EMA) a közelmúltban enge-

délyezte az 5-11 év közötti gyer-

mekek védőoltását is. A vakcina-

info.gov.hu honlapon van lehető-

ség a gyermeket oltásra regiszt-

rálni. A szülők a gyermek adatai-

val és eddig a regisztrációnál még 

nem használt e-mail címmel rög-

zíthetik a gyermeket.  Egy e-mail  

címről egy gyermeket lehet rögzí-

teni. Csak az ötödik életévet betöl-

tött gyermek regisztrálható 

érvényesen! Az eeszt.gov.hu in-

ternetes időpontfoglalóban csak 

az érvényesen regisztrált szülők 

fognak tudni időpontot foglalni. 

Az 5-11 évesek oltásaira az érin-

tett korosztály számára fejlesztett 

és engedélyezett Pfizer vakcina 

alkalmazásával kerül sor. Az oltás 

felvételére az erre kijelölt kórházi 

oltópontokon időpontfoglalással, 

illetve a háziorvosi praxisunkban 

van lehetőség. A háziorvosi ren-

delőben történő oltás esetén tudni 

kell, hogy ez esetben előzetes vak-

cina igény jelzése alapján kapunk 

oltóanyagot. Egy ampulla oltó-

anyag 10 adagos kiszerelésű, 

vagyis 10 gyermek számára ele-

gendő oltóanyagot tartalmaz. 

Emiatt azon praxisok számára ke-

rül biztosításra oltóanyag, ame-

lyek előzetesen vállalni tudják az 

5-11 éves korosztályból 10 fő 

gyermek (de 10 alatti esetben leg-

alább 8 fő gyermek) oltását. 

Amennyiben ezt nem tudjuk meg-

szervezni, oltóponton tudják 
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minél hamarabb beoltatni gyer-

meküket. 

   Szeretném kiemelni, hogy az 5-

11 éves gyermekek oltása nem te-

szi kevésbé fontossá a felnőttek 

védőoltását. A járványt megállí-

tani és az egészségügyi ellátó 

rendszer működését helyreállítani 

(ami a járvány legkomolyabb kö-

vetkezménye az ebből származó 

nem közvetlenül COVID-fertőzés 

okozta halálozások és egészség-

ügyi következmények miatt) csak 

úgy lehetséges, ha a felnőtt lakos-

ság felveszi a védőoltást. A kór-

házba kerülő esetek túlnyomó 

többsége a felnőtt, azon belül is a 

35 - 40 év feletti lakosságból kerül 

ki. A gyermekek körében to-

vábbra is ritka a súlyos, kórházi 

ápolást igénylő, vagy halálos ki-

menetelű esetek száma (nem 

nulla, csak ritka!). Mint írtam, a 

védőoltás nem azt jelenti, hogy le-

pattannak rólunk a vírusok, az ol-

tott ember is meg tud betegedni és 

képes terjeszteni a fertőzést, csak 

„influenzává, vagy megfázássá 

szelídíti az oltás a betegséget”. Az 

immunitást a fertőzésen való át-

eséssel is el tudják érni a gyerekek 

komolyabb következmények 

(mind egyéni, mind társadalmi 

következmények) nélkül. Termé-

szetesen a felnőttek is szerezhet-

nek immunitást a betegségen való 

átesés útján, csak az ő esetükben 

ez túl nagy halálozással és az 

egészségügyben jelenleg is ta-

pasztalható leterheltséggel, követ-

kezményekkel járna. Tekintettel 

minderre, valamint arra a tényre, 

hogy a fertőzés átvészelése sem 

ad hosszú távú immunitást (emiatt 

folyamatosan köröz a vírus, mivel 

aki átvészeli a fertőzést néhány 

hónap múlva ismét el tudja kapni 

valakitől), csakis a felnőttek fo-

lyamatos védőoltása lehet a meg-

oldás, mindaddig, míg meg nem 

szelídül („elmutálódik”) a korona-

vírus és így meg nem szűnik a jár-

vány. Egy felnőtt ember súlyos 

betegsége, lélegeztető gépre kerü-

lése, esetleg halála megrendítő, de 

ugyanez egy gyermek esetében 

egy szülő számára a legszörnyűbb 

tragédia lehet, amit csak ember át-

élhet. Ha ezt az esélyt szeretnénk 

minimálisra csökkenteni, akkor 

természetesen oltassuk be gyer-

mekünket. De nem szeretnék ha-

mis illúziókkal áltatni senkit, aki 

ettől várja a járvány megszűnését, 

az sajnos hiába fog várni. A meg-

oldás a felnőtt lakosság folyama-

tos immunizálása, a felnőtt (18 év 

feletti) lakosság teljes körű védő-

oltása. Véleményem szerint, ha ez 

nem következik be, akkor marad a 

járvány… 

   Jelenleg 2030 beteg tartozik a 

praxisomba. Az első három hul-

lámban az országos átlagnak meg-

felelő volt a halálozás és a kórház-

ban ápolt súlyos betegeim száma. 

Nem kis munkánk van benne, 

hogy a praxisunkban nagyon nagy 

az átoltottság – ezúton is köszönet 

az asszisztenseimnek, Kovácsné 

Ildinek és Szigetiné Zsókának a 

rengeteg szervező és adminisztra-

tív munkáért! A negyedik, jelen-

legi járvány hullámban ezidáig 

nincs COVID-halottja a praxisnak 

és egyetlen esetben volt szükség 

kórházi ápolásra – idős betegem 

került kórházba 3 Pfizer oltás 

után, nem volt súlyos az állapota, 

általános COVID-fertőző részle-

gen volt, szövődmények és ma-

radványtünetek nélkül gyógyult, 

egészséges, otthon van, kórházi 

ápolását inkább az életkora és 

társbetegségei okozták. Az ő ese-

tében is igaz, hogy „influenzává 

szelídítette az oltás a fertőzést”, 

sajnos ő egy influenzával is nagy 

eséllyel kórházba került volna, a 

COVID-fertőzés kapcsán a védő-

oltás viszont feltételezhetően 

megmentette az életét. Súlyosabb 

állapotba eddig 4 betegem került – 

közülük 2 beteg nem oltott, egyi-

kük már meggyógyult, másikuk 

jelenleg is súlyosnak mondható 

állapotban van, de kórházi keze-

lést még nem igényel, 2 beteg pe-

dig csak 2 oltással rendelkezett, a 

3. oltása aktuális lett volna, közü-

lük is egy beteg már meggyógyult, 

egyikük pedig még mindig beteg, 

de már javul az állapota, szerin-

tem a napokban meg fog gyógy-

ulni. Jelenleg senki sincs kórház-

ban. 

    Praxisunk 5 vegyes (felnőtt és 

gyermek) háziorvosi, 3 gyermek 

háziorvosi és 1 fogorvosi praxis-

sal konzorciumot alakított, ami 

2021. december 1-ével bejegy-

zésre került és praxisközösség-

ként működik. A jövőben népbe-

tegségeket (szív-érrendszeri be-

tegségek, cukorbetegség, csontrit-

kulás, depresszió, demencia/idős 

kori elbutulás, alkohol és dohány-

zás prevenciós/megelőző munka) 

célzó átfogó és folyamatos szűrő-

vizsgálatokat és különböző, a pra-

xisközösséget alkotó tagok 

együttműködésével kialakított 
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orvosi tevékenységeket fogunk 

végezni. A COVID-járvány saj-

nos az egész egészségügyi ellátó 

rendszer működését felülírta. 

Ránk is óriási terhelés nehezedik, 

a betegforgalmunk és az admi-

nisztrációs leterheltségünk sok-

szorosa a járvány előtti időhöz ké-

pest, ami jelenleg nagyban meg-

nehezíti, sokszor teljesen ellehe-

tetleníti a szűrővizsgálatokkal és 

mindenféle betegségmegelőző te-

vékenységekkel kapcsolatos mun-

kánkat. Természetesen eddig is 

próbáltunk nagy hangsúlyt he-

lyezni a betegségmegelőzésre, a 

szűrővizsgálatokra, a beteg-tájé-

koztatásra és oktatásra, a jövőben 

viszont ez a praxisközösség tagja-

ival összehangoltan és szervezet-

ten fog működni. Mi, háziorvosok 

eléggé elszigetelten, 

„magányosan” működtünk egy 

kórházhoz képest, ezen próbál ez 

a kezdeményezés változtatni. 

    Mindenkinek áldott karácso-

nyi ünnepeket és boldog új évet 

kívánok az egészségügyi szolgá-

lat minden dolgozója nevében! 

 

Dr. Oláh Kálmán 

                 háziorvos

 
 
 

                                                                                                            
                      

   Az őszi időjárásnak köszönhe-

tően sok időt tudtunk tölteni a sza-

badban. A természet kincsei, ami-

ket gyűjtögettünk sok lehetőséget 

adtak a kreatív munkáink elkészí-

téséhez. Barkácsoltunk levelek-

kel, gesztenyékkel és képzeletben 

az erdőben is kirándultunk, meg-

ismerve az ott élő állatokat, növé-

nyeket. Nagy élmény volt a gyere-

keknek a lehullott levelek kupa-

cokba gyűjtése, amiben aztán él-

vezettel ugrálhattak napokig. 

Az őszi szünet után nagy lelkese-

déssel vetettük bele magunkat a 

Márton - napi készülődésbe. Elké-

szítette mindenki a saját lámpását, 

kekszet sütöttünk, melyet a ha-

gyománynak megfelelően min-

denki azzal osztott meg, akit a 

csoportban a legjobban kedvel. A 

Márton-napi felvonulásra novem-

ber 12-én, pénteken került sor. 

Szokásnak megfelelően délután 

17:00 órakor az iskola elől indult 

a menet és a Faluház udvarára ér-

keztünk, ahol terített asztallal, li-

bazsíros kenyérrel, sült geszte-

nyével, süteményekkel, meleg te-

ával és a felnőtteket forralt borral 

várták a szervezők. Igazi mulatság 

kerekedett énekkel, tánccal, har-

monika szóval. Örömmel nyug-

táztuk, hogy egyre népszerűbb 

lesz ez a látványos rendezvény.  

A vírus sajnos az intézményünket 

sem kímélte, a bölcsődei csopor-

tunkat karantén alá kellett he-

lyezni.   

Hamar elérkezett az advent, 

amely mindig egy meghitt, hangu-

latos időszak az óvoda életében. 

Amint az adventi koszorún egyre 

több gyertyát gyújtunk, amint az 

adventi naptárunkon egyre több 

ablakocskát nyitunk ki, úgy foko-

zódik a gyerekekben az ünnepi 

hangulat. 

 A Faluházzal való jó kapcsola-

tunknak köszönhetően a gyerekek 

egy műsor kíséretében találkoz-

hattak a nagyszakállú Mikulással. 

A hagyományos adventi játszóház 

az idei évben a járvány miatt el-

maradt, de a mindennapi foglalko-

zásokba beépítjük ezeket a tevé-

kenységeket. Egyike ezeknek a 

mézeskalács sütés, amikor is igazi 

karácsonyi hangulatot teremtve az 

egész óvodát belengi a mézeska-

lács illata. Háziorvosunk, Kálmán 

bácsi felkérésére a gyerekek az 

idén is a saját készítésű mézeska-

lácsaikkal díszítik fel az orvosi 

rendelő karácsonyfáját. Ezúton is 

köszönjük szépen a meghívást. 

Valamint hálásak vagyunk a dok-

tor úr felajánlásáért: minden cso-

portnak ajándékozott egy párásí-

tót, ezzel is segítve a légúti fertő-

zések megelőzését. 

Az idei ovi karácsonyra december 

21-én kerül sor, melyre a Mici-

mackó csoport készül egy kis mű-

sorral. Reméljük, hogy idén is 

Élet a zánkai óvodában 
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szebbnél szebb ajándékok, játé-

kok, könyvek várnak ránk a kará-

csonyfa alatt.  

A téli szünet 2021. december 22- 

től 2022. január 03-ig tart.  

 

Ezúton kívánunk az óvoda, a böl-

csőde és az ovikonyha minden 

dolgozója nevében is békés, 

meghitt karácsonyi ünnepeket és 

boldog új esztendőt. 

 

 

 

Sulihírek 

 

Az őszi szünet után örömmel 

kezdtük el újból a munkát.  

„Kis utcánkban lámpácskák 

Mint a csillagok az égen, 

Pirosan, zölden, kéken 

Gyere Márton nézd meg” 

Izgalommal készültünk a Márton 

napra, festettük a lámpásokat, ki-

csik és nagyok színezték, hajto-

gatták, díszítették a libákat A leg-

nagyobb élmény természetesen a 

lampionos felvonulás és az azt kö-

vető eseménysorozat volt.   Az 

esti programon nagyon jól érezték 

magukat a gyerekek. Sváb harmo-

nika dallamok biztosították a jó 

hangulatot. Sült gesztenye, süte-

mény, forró tea és forralt bor mel-

lett beszélgethettek az egybegyűl-

tek. A táncház lehetőségét kicsik 

és nagyok (felnőttek) is kihasznál-

ták. Na és a zsákbamacska: vajon 

mit rejtett a „zsák”? Nagy öröm 

volt nézni a sok mosolygós, bol-

dog, vidám arcot! Jövőre veletek 

ugyanitt! Mert tudjátok: 

„Da oben leuchten die Sterne, da 

unten leuchten wir.” 

Köszönjük a szervezőknek, és né-

metes kollégáinknak ezt a progra-

mot! 

November 18-án a 4. osztályosok 

Emese nénivel, a 7. osztályosok 

Éva nénivel a Lázár Ervin prog-

ram keretén belül egy kamaraze-

nekari koncerten, a Budapesti Fil-

harmóniai Társaság előadásán 

vettek részt Balatonfüreden.  

Sajnos az 1. és 2. osztályosok nov-

ember végi LEP előadása a vírus-

helyzet miatt elmaradt. Ők majd 

egy későbbi időpontban vehetnek 

részt a programon. 

November 18-án tartottuk isko-

lánkban a magyar nyelv napját. 

Idén ismeretterjesztő – humoros - 

zenés rádiós műsorral készültünk 

a 8. osztályosok és a dráma szak-

körösök közreműködésével. A ví-

rushelyzet miatt nagyobb vetélke-

dőt nem tartottunk, helyette osz-

tálykeretben, csapatokban oldot-

ták meg a nyelvtani fejtörőket. 

Tanulmányi versenyek: 

A 3. osztályból Nagy Bendegúz, 

Rédling Benedek és Szabó Iza-

bella, a 4. osztályból pedig Szász 

Attila nevezett a Zrínyi Ilona ma-

tematikaversenyre. A megméret-

tetés majd februárban lesz, de a 

szorgalmas gyakorlást, felkészü-

lést már most elkezdték a tanulók. 

Jó munkát és sikeres felkészülést 

kívánok gyerekek! Még október-

ben került sor az országosan nagy 

népszerűségnek örvendő Bolyai 

matematika csapatverseny me-

gyei/körzeti fordulójának a lebo-

nyolítására. Iskolánkból minden 

évfolyamról neveztünk egy-egy 

négyfős csapatot, akik a többszáz 

indulóból figyelemre méltó ered-

ményt értek el. Ez sajnos az orszá-

gos döntőbe való bejutáshoz nem 

volt elegendő, de mi így is nagyon 

büszkék vagyunk kis matekosa-

inkra. 

5.o.: Illés András, Haja Bulcsú, 

Komárcsevics Szabolcs, Rédling 

Boglárka – 24. hely 

6.o.: Barátossy Szabolcs, Resze 

Máté, Scher Gergely, Végh Hunor 

– 25. hely 

7.o.: Györkös Áron, László 

Hanna, Szabó Csoma, Varga Fe-

renc – 11. hely 

8.o.: Barátossy Szabolcs, csomka 

Ajsa, Nagy Sándor Levente, Si-

mon Júlia – 9. hely 
A Bendegúz levelező verseny is 

folyik, tanulóink pontosan küldik 

a megoldott feladatsorokat. Hajrá, 

csak így tovább! 

A 8. osztályosok november 24-én 

próbafelvételit írtak. Ebből az is 
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kiderült mindenki számára, hogy 

mit kell még gyakorolnia a januári 

megmérettetésig. Magyarból min-

dig a helyesírás és a szövegértés a 

legnehezebb, valamint a feladat-

sor hosszúsága, amivel 45 perc 

alatt kell végezniük a tanulóknak.  

December elején rendeztük meg a 

Bozzayban az Arany János 

magyarverseny 1. fordulóját. A 

középdöntőbe jutottak és ezért 

gratulálunk a következő tanulók-

nak: Hajas Bulcsú és Komárcse-

vics Szabolcs az 5., Szabó Csoma, 

Györkös Áron és Filep Lili a 7., 

Simon Júlia, Csonka Ajsa, Nagy 

Levente, Barátossy Szabolcs és 

Lengyel Jázmin a 8. osztályból. 

Rájuk vár még némi gyakorlás is 

a téli szünet után.  

November még a „Karanténok 

Hónapja” is lehetne, mert az első-

sökön kívül minden alsós osztály, 

valamint az 5. és a 7. osztály egy 

része is karanténba került. Online 

folyt ekkor az oktatás. Bár már na-

gyon rutinosan oldjuk meg ezeket 

a helyzeteket, de a jelenléti, a sze-

mélyes tanulást és tanítást, semmi 

nem pótolhatja! Természetesen a 

kicsiknél ez sem lenne szülők nél-

kül megoldható, köszönjük a se-

gítséget!  

A hónap végén minden tanterem 

csodálatos adventi díszítést ka-

pott, és december 13-án reggel 

szebbnél szebben feldíszített kará-

csonyfák várták a gyerekeket. Az 

apró meglepetések is naponta ott 

lapulnak a zsákocskában, a kicsi-

nyek nagy örömére. Köszönjük a 

kedves szülőknek, hogy a sok 

munka, és a mindennapi rohanás 

mellett erre is szakítottak időt! ☺ 

A reggeli meghitt pillanatok, a 

mosolygó arcocskák, az öröm, 

minden bajt, gondot feledtetnek! 

December 6-án délelőtt a Faluház 

udvarára is megérkezett a Miku-

lás. Kedves, vidám műsorral ör-

vendeztetett meg minket. Köszön-

jük szépen a szervezőknek a prog-

ramot!  

Szorgalmas tanulással telnek a 

mindennapok, így az alsósok és a 

felsősök is már nagyon várják a 

rövidesen kezdődő téli szünetet. 

 Meghitt, áldott karácsonyt, sike-

res, boldog új évet, és nagyon jó 

egészséget kívánunk:  

Balázsné Pintér Rita,  

Stumpfné Vass Violetta 

 

Tudósklub 

A Tudós Szakköre hétfőnként a 

felső tagozatosok, több mint fele 

rendszeresen jár, ahol különleges, 

látványos kísérletekkel tanulják a 

diákok a fizika törvényeit. Építet-

tek már elektromos sokkolót 

(Leydeni palack), repítettek raké-

tákat és legutóbb a repülés fiziká-

jához nélkülözhetetlen Bernoulli 

törvényét sajátították el játékos 

formában, észrevétlenül. Talán 

közülük kerülnek ki a jövő fiziku-

sai, mérnökei, tudósai! 

Sport az iskolában 

Az első osztályosok Vaszkó Enikő 

tanító nénivel januártól részt vesz-

nek a nemzeti úszóprogramban. 

(lásd keretes írás)  

November 15-én az ötödik-hato-

dik osztályos labdarúgó válogatott 

vett részt a Balatonfüreden rende-

zett Körzeti Kispályás Labdarúgó 

Torna első fordulóján a Diákolim-

piai versenysorozat keretein belül. 

A kitartó küzdelmek során csapa-

tunk egy döntetlennel és sajnos 

egy verseséggel záruló mérkőzést 

tudhat maga mögött. Természete-

sen a tavaszi fordulóban még je-

lentős esély van a továbbjutásra. 

Csapat tagjai a következő tanulók 

voltak: Resze Máté, Kulics Márkó 

Noel, Végh Hunor Róbert, Bácsi 

Bence, Illés András, Tóth Ádám, 

Tóth Richárd. 

 

Tanulj meg úszni! 
 

A Magyar Úszó Szövetség Magyarország Kormányának támogatásával 2022. január 31-én indítja 

el az ország történetének egyik legnagyobb sportprogramját, az Úszó Nemzet Programot, amely-

nek keretében évente 300.000 gyermek fog a tanrendbe illesztve, a MÚSZ által kiválasztott, szak-

képzett oktatók segítségével, ingyenesen megtanulni úszni.  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 

a mi intézményünk is bekerült a Programba. Filep Miklós Polgármester úr boldogan támogatta a 

csatlakozást és a Fenntartó is hozzájárult iskolánk 1. osztályos tanulóinak a programban való rész-

vételéhez.  
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November 30-án szintén Balaton-

füreden szervezték a negyedik 

korcsoport részére a Körzeti Fut-

sal Tornát, melyre sajnos a súlyos-

bodó járványhelyzet miatt idén 

sem tudott eljutni a hetedik és 

nyolcadik osztályosok együttese. 

November 27-én a zánkai után-

pótlás röplabda csapat apraja- 

nagyja nagy lelkesedéssel szur-

kolt a SZBRA- Kaposvár mérkő-

zésen Balatonfüreden! Összesen 

11 röpis leány, két szülő és két fiú-

testvér vett részt az eseményen. 

Most először jutottunk el felnőtt 

mérkőzésre, hála a Szent Benedek 

Röplabda Akadémia vezetésének, 

mely biztosította az utazást és az 

ingyenes belépés lehetőségét.  

   A csapat jó teljesítménye és a 

szurkolók buzgósága meghozta az 

eredményt. Szent Benedek Röp-

labda Akadémia – Kaposvár, 3:0. 

December 4-én szombaton, ad-

vent második hétvégéjén rendezte 

a Szent Benedek Röplabda Aka-

démia a Református Általános Is-

kolánál található Alapítványi 

Sportcsarnokban az U11 Orszá-

gos Szupermini Bajnokság aktuá-

lis fordulóját. A torna öt csapat 

részvételével zajlott, érkeztek leá-

nyok Veszprémből, Ajkáról 

valamint a Szent Benedek Röp-

labda Akadémia is két csapattal 

képviseltette magát. A füredi csa-

patokat négy Bozzay-s leány: 

Green Anna Kamilla (4.o), Só-

lyom Helka (3.o), Szabó Izabella 

(3.o) és Molnár Csenge (5.o) is 

erősítette. A résztvevők remek 

meccseket tudhatnak maguk mö-

gött, a küzdelmek során valam-

ennyi sportoló rengeteg élmény-

nyel, tapasztalattal gazdagodott.  

 

                         Bede Tamás  

(testnevelő tanár) 

 
 

Járványügyi intézkedések iskolánkban 

 

Iskolánkat sem kerülte el a koronavírus betegséget okozó fertőzés. Pedagógusokat, alkalmazottakat és ta-

nulókat is megtalált a kórokozó, ezért az intézmény további biztonságos működése érdekében  

az alábbi járványügyi szigorításokat kérem betartani tanítványaink és dolgozóink egészsége érdekében. 

1) A folyosókon, a mosdókban és az egyéb közösségi terekben kötelező tanítványaink számára az 

orrot és szájat eltakaró maszk használata. A tanulók lehetőleg mosható maszkot használjanak. 

Legyen legalább két-három maszk a gyerekeknél! 

2) Tanítási órákon a pedagógus kérheti, felső légúti panaszok esetén megkövetelheti a maszk hasz-

nálatát. 

3) Iskolába érkezéskor, étkezések előtt és után, a mosdó használatakor és zsebkendő használata után 

kötelező a kézmosás és a kéz fertőtlenítése. 

4) Minden tanuló használjon szükség esetén papír zsebkendőt - amit használat után dobjon a kukába 

-, kéztörlésre pedig a kihelyezett papír kéztörlőt. 

5) Tízórai elfogyasztásakor a tanulók használják a szalvétájukat. 

6) Az iskola lehetőségei szerint biztosít kézfertőtlenítő szert, de kérem, hogy osztályonként, az elmúlt 

év gyakorlatát követve, a SZM is tegye ezt meg osztályonként. 

7) Felső légúti megbetegedés gyanúja, illetve a szag és ízlelés elvesztése esetén kérem, feltétlenül 

teszteltessék gyermekeiket!  

8) Kérem, hogy a még be nem oltott, 12 évet betöltött tanulókat a gyermekük egészsége és a közös-

ség érdekében minél hamarabb oltassák be! A védettséggel rendelkező tanulókra nem vonatko-

zik az esetlegesen elrendelt karantén kötelezettség. 

50 fő tanulónk betöltötte a 12. életévét, közülük eddig 17 tanuló kapta meg az oltást. 

9) A fenti intézkedések a jelenléti oktatás fenntartását szolgálják. 

10)  Az iskolába az alkalmazottak, az óraadók, az ott munkát végző szakemberek és intézményünk 

tanulóin kívül szorgalmi időben továbbra is csak védettséggel rendelkező személyek léphetnek be.  
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Hírek a Faluházból 

 

  Igaz, hogy már mindjárt itt a ka-

rácsony, de egy kicsit kanyarod-

junk még vissza az őszi progra-

mokhoz.  

2021. október 16-án egy őszi kre-

atív délutánt szerveztünk, ahol kü-

lönböző asztali díszeket készíthet-

tünk Pádár Andreával, közben 

pedig a terem másik végében tök-

faragás folyt Böhm Tamás ve-

zénylete alatt. A kreatív délután 

nagy sikernek örvendett, gyö-

nyörű asztalidíszek és különböző 

faragott tökök készültek ezen a vi-

dám programon.  

2021. október 22-én 17.00 órai 

kezdettel a Faluház előtti téren 

tartottuk meg ünnepi megemléke-

zésünket, melynek keretében kö-

szöntőt mondott György Péter a 

Honismereti Kör elnöke. A szín-

vonalas műsorban Szentgróti Ró-

bertné és a Magyar Tenger Nép-

dalkör közreműködött Rábaközi 

Rita vezényletével.  

2021. november 12-én délután 

Márton napi megemlékezést és 

felvonulást tartottunk az Iskola, az 

Óvoda, és a Faluház közreműkö-

désével, valamint a Német Nemze-

tiségi Önkormányzat támogatásá-

val. Az iskola elől indult a hagyo-

mányos lampionos felvonulás, 

majd ezt követően a gyerekeket és 

felnőtteket libazsíros kenyér, sü-

temény, gesztenye, meleg tea és 

forralt bor várta a Faluház előtti 

téren. A programon nagy számban 

vettek részt a kisgyermekes csalá-

dok, kellemes beszélgetések, jó 

hangulat kíséretében. 

December 6-án délelőtt megérke-

zett a Mikulás a Faluház udvarára, 

a Pódium Színház kíséretében. Az 

ovisok és az alsó tagozatos iskolá-

sok izgatottan várták, hogy idén 

mit hoz a Mikulás. A hideg idő el-

lenére a kicsik jól szórakoztak a 

Mikulással, a Manóval, a Mézes-

kaláccsal, és a „rossz gyerekkel”. 

A Mikulás a kis műsor után aján-

dékot osztott szét a gyerekek nagy 

örömére. A rendezvényt az Em-

beri Erőforrások Minisztériuma 

és a Veszprém Megyei Önkor-

mányzat is támogatta. 

Faluházunk ebben az évben is egy 

közös játékra, a Zánkai Élő Ad-

venti Naptárban való részvételre 

hívott mindenkit, hogy egyre több 

ház és épület öltözzön ünnepi ru-

hába karácsony közeledtével. 

Nagy örömünkre 28 jelentkező 

volt, így napról napra egyre szebb 

lesz Zánka, ahogy nyílnak az ab-

lakok. Az esti számkeresések al-

kalmával sok család kimozdul ott-

honról, izgatottan keresik az ép-

pen kinyíló ablakot. A szám házi-

gazdái pedig több helyen vendég-

látással várják a sétálókat. Forralt 

bor, meleg tea, néhány helyen sü-

temény teszi még bensőségesebbé 

a játékot. Nagy beszélgetések, vi-

dám pillanatok a hideg, téli esté-

ken, és ez nagyon jó!  
 

Zánka Advent 2021 

Advent négy vasárnapján újabb és 

újabb gyertya lángja gyúl ki, me-

lyeket ebben az évben Zánka 

Klubjai gyújtanak meg november 

28-án, december 5-én, 12-én és 

19-én 17 órai kezdettel. Ünnepi 

díszbe öltöztettük a Faluház udva-

rát, megnyíltak az adventi kapuk, 

amelyeken keresztül eljuthatunk a 

kivilágított karácsonyfákhoz, az 

adventi koszorúhoz és a Betle-

hemhez. 

Advent első vasárnapján 2021. 

november 28-án 17 órai kezdettel 

az Életmód Klub és a Nőklub köz-

reműködésével gyújtottuk meg az 

első gyertyát szép versek, és ad-

venti gondolatok kíséretében, Ta-

kács Andrásné, Marosszékyné 

Csósza Mária, Szajki Lászlóné és 

Varga Gyuláné közreműködésé-

vel. A gyertyagyújtás után Erdélyi 

Csilla, a Csillag Musical Társulat 

tagja karácsonyi dalokat énekelt. 

A műsort a rossz idő miatt a Falu-

ház előterében tartottuk meg, me-

lyet élőben közvetítettünk a Falu-

ház Facebook csatornáján. 

Advent második vasárnapján, 

2021. december 5-én, az esős idő 

miatt a Faluház nagytermében 

rendeztük meg a második gyertya-

gyújtást, de élő egyenes adásban a 

Faluház Facebook csatornáján is 

közvetítettük. Közreműködött a 

Magyar Tenger Népdalkör és az 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub. A má-

sodik gyertyát a két klubvezető, 

Albert Ferencné és Nagy Pálné 

szép gondolatok és versek kísére-

tében gyújtotta meg. A népdalkör 

hangulatos adventi műsorát Rába-

közi Rita művészeti vezető és Ko-

vács Imre citeraművész vezé-

nyelte és kísérte.  

Advent harmadik vasárnapján 

2021. december 12-én 17 órai 
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kezdettel az Okályi Iván Kertba-

rát Kör, és a Honismereti Kör ve-

zetőivel, Mészáros Gézával és 

György Péterrel gyújtottuk meg a 

3. gyertyát. Az adventi gondola-

tok mellett két verssel, és karácso-

nyi receptajánlóval színesítették a 

műsort. Sajnos az orkán erejű szél 

miatt a harmadik gyertyagyújtást 

is csak élő egyenes adásban tud-

tuk megtartani a Faluház Face-

book csatornáján. 

Advent negyedik vasárnapján 

2021. december 19-én 17 órai 

kezdettel a Zánkai Nevesincs Szín-

játszókör segítségével fogjuk 

meggyújtani a negyedik gyertyát, 

majd azt követően karácsonyi dal-

lamok fognak felcsendülni a Falu-

ház udvarán az Operett – Musical 

Voices előadásában, finom forralt 

bor és zsíros kenyér kíséretében. 

Rossz idő esetén sajnos ez a prog-

ram is csak online lesz elérhető a 

Faluház Facebook csatornáján. 

Az első és a negyedik gyertya-

gyújtást az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Veszprém Me-

gyei Önkormányzat is támogatta. 

A koronavírus járvány miatt 

Adventi műsorainkat élő egyenes 

adásban is közvetítettük a Falu-

ház Facebook oldalán. 

Rendhagyó Kertbarát Kör Est 

2021. 12. 07-én egy rendhagyó 

Kertbarát Kör Est zajlott a Falu-

házban online formában, szintén a 

Faluház Facebook oldalának se-

gítségével. Élő adásunkat több ez-

ren megtekintették, ahol Takács 

Feri bácsi beszélt Takács Tamás 

segítségével a rákról, és a gyógy-

növényekről Mészáros Gézával, a 

Kertbarát Kör elnökével. Sajnos a 

személyes tapasztalatait osztotta 

meg a nézőkkel, és bíztatott min-

denkit, hogy a gyógynövények 

csodákra képesek. Feri bácsinak 

ezúton is nagyon gyors gyógy-

ulást, és jó egészséget kívánunk!  
 

Online torna 

Minden csütörtökön este 18 óra-

kor online tornán vehetnek részt 

az érdeklődők a Faluház Face-

book csatornáján Dr. Oláh Éva 

Mária segítségével. Szuper erő-

sítő, nyújtó, minden testrészt meg-

mozgató gyakorlatok, 

mindenkinek a saját tempójában, 

mindenkinek a saját otthonában 0-

99 éves korig! 

December 14-én délután Faluhá-

zunk meghívására a RépaRetek-

Mogyoró Társulat érkezik Zán-

kára, hogy a legkisebbeket szóra-

koztassa. Reméljük, a kicsik egy 

jót játszanak majd az óvoda udva-

rán ezen a remek programon, me-

lyet egy sikeres pályázat útján 

szintén az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Veszprém Me-

gyei Önkormányzat támogat.  

Minden programunk a járvány-

ügyi szabályok betartása mellett, 

megfelelő távolságtartással zajlott 

és zajlik a Faluház nagytermében, 

vagy szabadtéren. 
 

Mindenkinek Békés, 

Meghitt Karácsonyi Ünnepeket, 

és Egészségben Gazdag Boldog 

Új Évet Kívánunk! 

 

Böhmné Kocsis Szilvia 

Böhm Tamás 

Bácsiné Bogáncs Nikoletta 

 

 

 

Életmódklub 

Az Életmódklub működésében a 

koronavírus miatt ebben az évben 

sem voltak kedvezőek a feltételek. 

Nyár elején és ősszel kihasználva 

a kedvezőbb időszakot, betervez-

tünk néhány közös programot. Jú-

niusban ellátogattunk a Folly ar-

borétumba, csodálatos cédrusok, 

fenyők, bokrok között vezetett 

bennünket az arborétum munka-

társa. Minden fával és növénnyel 

próbált bennünket megismertetni. 

A panoráma és a látnivaló min-

denkit lenyűgözött. Szeptember-

ben Veszprémben a Petőfi Szín-

házban néztünk meg közösen 

Balázs Fecó emlékest című elő-

adást. Nagyon jó hangulatú elő-

adás volt. Mindkét programnál 

érezhető volt a tagok részéről a ví-

rus miatti bizonytalanság, ezért 

nem minden tagunk tartott velünk. 

Szeptember végén úgy gondoltuk 

megkezdjük a klubéletünket. A 

https://www.facebook.com/zankaifaluhaz
https://www.facebook.com/zankaifaluhaz
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szokásos keddi napokon újra ösz-

szejöttünk a faluházban, de csak a 

testmozgás szerepelt a progra-

munkban. Sajnos megint nem 

örülhettünk sokáig, mert újabb 

korlátozások lettek. A torna dr. 

Oláh Éva vezetésével zajlott, szí-

vesen vállalt bennünket, Ő is na-

gyon fontosnak tartja a testmoz-

gást az egészséges életmódhoz. 

Évának ezúton is köszönjük 

önzetlen munkáját, reméljük, még 

folytatni tudjuk a tornát a követ-

kező évben. Advent első gyertya-

gyújtására együtt készült az Élet-

módklub és a Nők klubja. A gyer-

tyagyújtást mindenki a Faluház 

Facebook oldalán élőben és a 

Zánka TV videó felvételén lehe-

tett megnézni. Bizakodva tekin-

tünk a jövőbe, reméljük, hogy 

2022-ben több lehetőségünk lesz a 

közösségi életre.  

Minden kedves olvasónak Békés, 

Áldott, Szeretetben eltöltött Kará-

csonyi ünnepeket és Sikerekben 

Gazdag vírusmentes Új Eszten-

dőt kíván az Életmódklub vezető-

sége és tagsága. 

Takács Andrásné 

klubvezető 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nőklub 

 2013 óta vezetjük a „kék füzetet”, 

amibe beírjuk, mikor mit csinál-

tunk a klubban, és hányan, kik 

vettek rajta részt. Most megnéz-

tem, és bizony ebben az évben 

nincs semmi bejegyzés…. Mégis 

mit csináltunk? Hol élénkebben, 

hol lankadtabban, de tartottuk 

egymással a kapcsolatot on-line 

formában. Így megtudtuk, kinek 

mi volt az öröme, mikor jöttek az 

unokák, mivel készülünk egy-egy 

alkalomra, mit érdemes megnézni 

a TV-ben, ki mit kézműveskedik, 

stb.  Némethné Irmus jóvoltából a 

facebook csoportba is kerültek és 

kerülnek bejegyzések, észrevéte-

lek.  No és a Vitrint mindig „kar-

ban tartottuk”! Általában van egy 

új vitrinrendezés karácsony előtt, 

a Magyar Kultúra Napja 

 

Pihe-puha puszedli, a karácsony egyik jellegzetes süteménye 

Varga Józsefné Marika puszedli receptje 

Hozzávalók:  

   1 kg                  liszt 

 32 dkg                porcukor 

   2 kk                 szódabikarbóna 

 35 dkg               olvasztott méz 

1/2 kk                 szalagáré 

   6 db                 tojássárgája 

   6 dkg               olvasztott zsír 

 20 szem            szegfűszeg 

1/2 tasak            őrölt fahéj 

   1 dl                  víz, mellyel a mézes edényt kiöblítjük 

A hozzávalókat összedolgozzuk, 1,5 órát pihentetjük. Dió nagyságú gombócokat for-

málunk, 180 fokon sütjük. 

Máz: 4 tojásfehérjét 48 dkg kristálycukorral, fél citrom levével vízgőzön kemény habbá 

verjük, a puszedlit beleforgatjuk, tálcára kirakva szárítjuk. 
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alkalmából, Húsvétra, nyáron a ta-

gok gyűjteményeiből, őszi deko-

ráció, és kezdődik elölről. A mos-

tani karácsonyi dekoráció 

Némethné Irmus és Vargáné Ma-

rika munkáit dícséri. Az ízléses 

berendezést Irmus és Szajkiné 

Klári készítette. Klubtagságunk 

nevében is kívánok a kedves Ol-

vasónak szép karácsonyt, és bol-

dog, egészséges újévet!  
Marosszékyné Csósza Mária 

 

 

 

 
 

Magyar Tenger Népdalkör 

2021. évben úgy döntöttünk, hogy 

vírusveszély miatti óvatosságból 

csak zánkai rendezvényeken 

fogunk fellépni. Május végén a 

Honismereti kör szervezésében 

közreműködtünk a Hősök napján, 

júniusban „Nemzeti összetartozás 

napján” mi is beálltunk az 

„Örömtáncba”. Szeptemberben 

énekeltünk a Tájháznál megtartott 

kemenceavatóval egybekötött 

Zánkai Értékek Napja 

ünnepségen. Szeptembertől 

vállalta a kórus vezetését 

Rábaközi Rita énektanár. Új 

művészeti vezetőnk nagy 

hozzáértéssel, lendülettel kezdte 

velünk a próbákat. Nagyon 

örültünk, hogy a fellépéseinkre az 

előadandó népdalcsokor 

hangulatához hangszeres 

kíséretről is gondoskodik. 

Októberben szüreti felvonuláson 

vidám bordalokat énekeltünk. 

Hangulatot fokozta Rábaközi Rita 

hegedű és Szalai Zsolt harmonika 

játéka. Október 22-én hazafias 

dalokat adtunk elő Kórusvezetőnk 

gitár kíséretével. December 5-én 

Advent II. vasárnapján a 

Népdalkörnek és a Nyugdíjas 

klubnak jutott az a megtisztelő 

feladat, hogy meggyújtsa a 

gyertyát a Faluház adventi 

koszorúján. Az ünnepségen 

Karácsonyváró dalcsokrot adott 

elő a népdalkör, citerán kísérte a 

kórust Kovács Imre zenész. 

Ebben az évben a fokozott 

vírusveszély miatt a próbákat és 

fellépéseket felfüggesztettük  

Minden kedves zánkai állandó 

lakosnak és üdülő tulajdonosnak 

Áldott, Békés adventi várakozást, 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Évet kívánok a 

Magyar Tenger Népdalkör tagjai 

nevében.  

                                                                                

Albert Ferencné

 

 

Élő adventi kalendárium 

 

Zánkán tavaly szervezték meg 

először a Faluház vezetői az élő 

adventi kalendáriumot. December 

1-jétől kezdve minden nap egy 

másik házon tűnik fel a soron kö-

vetkező szám, hogy Szentestére 

fényárba borulhasson a település. 

Emellett minden este fel lehet ke-

resni az új számot, ahol – az idei 

évtől – kis vendégvárásra is mód 

nyílik. Lehet tehát barátokkal ta-

lálkozni, új ismeretségeket kötni, 

és van egy kis plusz motiváció 

arra is, hogy a zimankós decem-

beri estéken az ember kimozdul-

jon otthonról. 

2020-ban nagy siker volt a kezde-

ményezés és az idei évben is so-

kan keresik fel az esténként új és 

új ablakokban kigyulladó 

fényeket. Az ötlet nem zánkai – ha 

figyelmesen járunk-kelünk az or-

szágban, látható, hogy hazánk leg-

különbözőbb pontjain találkozha-

tunk élő adventi kalendáriummal. 

De honnan ered ez a szokás?  

Magyarországon a Budapest mel-

letti Solymár játszotta a kulcssze-

repet az elterjesztésében, ott 

2016-ban indult útjára a 
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kezdeményezés. A solymáriak 

nem titkolóztak, örömmel osztot-

ták meg minden érdeklődő telepü-

léssel a tudnivalókat, a szervezési 

praktikákat. Ma is működik Face-

book-csoportjuk, ahol jelezhetik a 

települések, ha csatlakozni kíván-

nak a mozgalomhoz. A térképük 

félezernél is több anyaországi és 

határon túli települést listáz, de a 

lista nem teljes. Solymár előtt 

azonban már más hazai települé-

seken elindult a szokás, elsőként 

az osztrák határ menti Kópházán, 

itt 2014-ben gyulladtak fel első íz-

ben a fények, ők a szomszédos 

Burgenlandból lesték el a kedves 

szokást, 2015-ben pedig már 

megérkeztek a Balaton partjára az 

adventi ablakok, itt Balatonőszöd 

volt az első. 

Az adventi ablakok szokása – szá-

mos más, hazánkban mára a kará-

csonyi ünnepkör nélkülözhetetlen 

elemévé vált szokással, például az 

adventi koszorúval, a karácsony-

fával vagy az eredeti adventi nap-

tárral együtt – német nyelvterület-

ről indult ki. A feljegyzések és ku-

tatások szerint először Svájc kö-

zépső részén, Aargau kantonban 

szerveztek élő adventi kalendáriu-

mot a nyolcvanas évek közepén. 

Onnan terjedt el először a kanto-

non belül, majd a többi németajkú 

kantonban, hamarosan pedig 

megjelent Németországban, Fran-

ciaországban és Ausztriában is. 

Magyarországon a 2010-es évek 

második felében terjedt el robba-

násszerűen.  

Reméljük, ez a kedves szokás tar-

tósan velünk marad, és néhány év-

tized múltán már a karácsonyi ké-

szülődés, a karácsonyvárás nélkü-

lözhetetlen eleme lesz, a számke-

resés izgalmával, a ráérős esti sé-

tákkal és a kellemes beszélgeté-

sekkel – no, meg persze a közös 

sütizéssel és forralt borozással. 

 

Mózes Krisztián

 

 
 

                                                                      

A középparasztság legsúlyosabb 

terhe, megtörésének eszköze a be-

szolgáltatás volt. A beszolgáltatás 

a piacinál alacsonyabb, rendsze-

rint az önköltséget sem fedező 

áron, kirovással kötelezővé tett ál-

lami felvásárlás. Alapja a szintén 

természetben teljesítendő állami  

adó. Nagyon bonyolult, földterü-

leten, aranykorona értéken és ter-

mékfajtákon alapuló rendszer. A 

beszolgáltatás mértékét 1951-ben 

drasztikusan megemelték, szenve-

dett a parasztság minden rétege, 

de a kulákokokra még mintegy 

30%-os pluszteher is hárult. A  

 

 

 

 

 

 

könyörtelen behajtásról országo-

san 1000 körüli „kulák-elszámol-

tató bizottság” gondoskodott 

olyan tagokkal, akik ellenségnek 

tekintették a birtokos parasztsá-

got. A kilátástalan helyzet miatt 

megindult a menekülés a földtől. 

A 4091/1949. VI. 16. Korm. sz. 

rendelet alapján a tulajdonosok 

„önként” felajánlhatták földjüket 

az államnak. Ennek is tulajdonít-

ható, hogy 1953-ra harmadára 

csökkent a kulákföldek aránya, 

mintegy 300 000 ember hagyta el 

a mezőgazdaságot, és mint ifj. 

Pálffy Jenő is, az iparban  

 

 

 

 

 

helyezkedett el. Poór Sándor és 

neje, Varga Géza, Czilli Imre, dr. 

Margittay Richárdné, Antal Re-

zső, Sárffy Károly és neje már 

1951 nyarán felajánlottak kisebb 

területeket. A következő évben 

özv. Weszter Sándorné 1 kh. és 

591 n.öl szántót, Antal Géza és 

társai 21 kh. 116 n.öl erdőt, Pálffy 

Jenő és neje Szabó Karolin zán-

kai, tagyoni és köveskáli birtoka-

ikból 64 kh. 1404 n.öl szántót, ré-

tet, legelőt, szőlőt és erdőt ajánlot-

tak fel. Az előző évi, kisebb mér-

tékű felajánlással együtt a Pálffy 

család vesztesége 70 kh. A zánkai 

 

      Kulákok Zánkán 2.    
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református- és evangélikus egyhá-

zak megvételre ajánlották birtoka-

ikat. A reformátusok 696 n.öl 

szántóért és rétért 436 forintot, az 

evangélikusok 4 kh. 1394 n.öl 

szőlőért, szántóért, rétért és 

legelőért 1394 forintot könyvel-

hettek el.  

Aki valamilyen előírást nem haj-

tott végre, a beszolgáltatást nem 

teljesítette, elmaradt valamilyen 

munkával, azt büntető eljárás alá 

vonták. Zánkán egy ilyen ügyet is-

merünk részletesen, özv. Varga 

Gyuláné perét. A bírósági iratok 

részben a megyei levéltárból, 

részben a család iratgyűjteményé-

ből származnak.  

Özvegy Varga Gyuláné 1898-ban 

született Zánkán, férjét 1933-ban 

veszítette el, onnan kezdve 56 hol-

don gazdálkodott. Az apai részt 

1946-ban kiadta két fiának, 28 

holddal került fel a zánkai kulák-

listára. Az 1952-ben tehát 54 éves, 

egyedül gazdálkodó, a rengeteg 

munkától szívbeteg asszonyt 

1951-ben 2800 Ft adó megfizeté-

sére kötelezték. Az irreális köve-

telést csak ingóságai eladásával 

tudta teljesíteni, az 1952-es gaz-

dasági évet teljes pénztelenségben 

kezdte. Reménytelen helyzetét 

belátva földjeit 760 n.öl kivételé-

vel felajánlotta az államnak, a ta-

nács azonban arra hivatkozva, 

hogy a meglévő területeit sem 

tudja megműveltetni, a felajánlást 

elutasította. Ezután Varga Gyu-

láné arra kért engedélyt, hogy 

földjeit kishaszonbérbe adhassa. 

A tanács ezt a kérését is elutasí-

totta arra hivatkozva, hogy a kije-

lölt bérlők bányában dolgozó 

munkások. Az asszony nem nyu-

godott bele az elutasításba, gyak-

ran sürgette kérései teljesítését. 

Mindezek mellett azonban a ko-

rábbi évek gyakorlatának megfe-

lelően 5 hold rozst és két dűlőben 

2000 n.öl búzát elvetett. Pénzte-

lensége miatt munkakönyvet szer-

zett, és az üdülési szezon kezdetén 

szakácsnőként helyezkedett el Ba-

latonakaliban az állami erdészet 

üdülőjében, ahol szállást is kapott. 

Mindeközben eljött az aratás 

ideje, és pénztelensége okán, il-

letve abban bízva, hogy a tanács 

elvégezteti a betakarítást, nem fo-

gadott aratókat. Zánkán az aratás 

június 29-én megkezdődött, és 10-

e környékén be is fejeződött. Öz-

vegy Varga Gyuláné földjén a ga-

bona július 15-én még vágatlanul 

állt. Az özvegyasszonyt feljelen-

tették, a tanács tanúk jelenlétében 

szemlét tartott. A tanúk megálla-

pították, hogy a túlérett rozsban 

4%-os, a Horogi-dűlőben lévő bú-

zavetésben 10-12%-os szemvesz-

teség keletkezett. A Bálinthegyi-

dűlőben lévő vetésben nem talál-

tak kárt. A tanúk egybehangzó vé-

leménye szerint a kárt szerencsé-

sen csökkentette egy kisebb eső, 

ellenkező esetben a veszteség 35-

40%-os is lehetett volna. A tanács 

felszólította az özvegy fiát, Varga 

Gyulát és egykori béresét, Bogdán 

Józsefet az aratási munkák elvég-

zésére. Idegen munkások segítsé-

gével az aratást július 16-án rend-

ben befejezték. 

     Özvegy Varga Gyulánét 1952. 

július 17-én letartóztatták, más-

nap bíróság elé állították egy 

rendbeli közellátást veszélyeztető 

bűntett miatt. A bíróság meghall-

gatta a földszemlén részt vevő ta-

núkat (M. S. mezőőr, Cs. Á. 

korcsmakezelő és M. J. hivatalse-

géd), valamint a vádlottat. Varga 

Gyuláné tagadta a szemveszteség 

tényét, magát ártatlannak vallotta. 

A bíróság enyhítő körülményeket 

nem talált, súlyosbítókat annál 

többet. A Tapolcai Járásbíróság 

özv. Varga Gyulánét főbüntetés-

ként egy év börtönre, mellékbün-

tetésként 2000 Ft pénzbüntetésre 

és 4000 Ft vagyoni érték elkobzá-

sára ítélte. A börtönbüntetés letöl-

tését azonnal meg kellett kezdeni. 

     Fellebbezés miatt másodfokon 

a Veszprém Megyei Bíróság járt 

el szeptember 30-án. A vádlott a 

tárgyaláson nem tudott megje-

lenni, mert betegsége miatt, letar-

tóztatásban, kórházi kezelésre 

szorult. A bíróság az első fokon 

hozott ítéletet a bűncselekmény 

súlyával arányosnak találta, és az 

eredeti ítéletet helybenhagyta. A 

Tapolcai járási tanács pénzügy 

osztálya 1952 decemberében szó-

lította fel Zánka és Tagyon közsé-

gek tanácsát a 4000 Ft vagyoni ér-

ték elkobzására. A végrehajtásról 

egy irat maradt fenn, melyben 

Szabó Gábor vb. elnök ingatlanok 

elkobzását jelenti. Eszerint a Vér-

kút-dűlőben 766 öl szántó, 400 öl 

rét és 690 öl nádas került elkob-

zásra. A tanács mindezt 1000 Ft 

értékben számolta be a bünte-

tésbe. Rossz belegondolni, hogy 

ezen felül mennyi személyes tár-

gyat, lakásfelszerelést és munka-

eszközt koboztak el a börtönbün-

tetése alatt operáción átesett asz-

szonytól. 
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     A Varga Gyulánéval szemben 

elkövetett barbár és azonnali meg-

torlás demonstratív üzenet a kör-

nyezet számára, miszerint nincs 

elnézés, megértés, a legkisebb ki-

hágást is elkerülhetetlen büntetés 

követ, mindenkinek van oka félni. 

Ugyanakkor a napnál világosab-

ban kifejezi a rendszer történelmi 

ellentmondását: egy olyan réteget 

akar likvidálni, amelynek mun-

kája nélkül a saját fennmaradása 

is veszélybe kerül. Ez a felisme-

rés, a rendszer önkorrekciója 

1953-ban következett be, az úgy-

nevezett új szakasz során. 

     A szovjet vezetés élesen bírálta 

Rákosi Mátyás szektás politikáját, 

le kellett mondania kormányfői 

posztjáról Nagy Imre javára. Az 

1953. július 4-én munkába álló új 

kormány részleges amnesztiaren-

deletet adott ki, eltörölte és be-

gyűjtötte a kuláklistákat, eltörölte 

a beszolgáltatási hátralékot. A bir-

tokos parasztság megmaradt része 

némi levegőhöz jutott. A kulák-

kérdés azonban nem került le a na-

pirendről. Rákosi megőrizte párt-

vezetői pozícióját, az apparátus 

mindent megtett azért, hogy a ku-

lákok elleni gyűlöletet tovább 

izzítsák. A rákosista ellentámadás 

következtében Nagy Imrét 1955. 

április 18-án felmentették tisztsé-

géből. A kuláklistát tehát eltöröl-

ték, és újat nem kellett állítani, a 

kulákok számontartása azonban 

megmaradt. Bizonyíték erre egy 

1955. augusztus 26-án kelt jegy-

zék „Kimutatás a kulákok szá-

mára 1952-től kötelezően előírt 

állatállományról” címmel. A 

jegyzék érdekessége, hogy tartal-

mazza a felsoroltak 1948 előtti és 

jelenlegi szántóterületének ka-

taszteri holdban mért nagyságát. 

A lista tehát jól bemutatja a koráb-

biakban tárgyalt földvesztés mér-

tékét. Az állatokra vonatkozó sta-

tisztikát, mint témánkhoz szoro-

san nem kapcsolódó adatokat mel-

lőzzük. 

 Varga Gyula             15 – 10      

 Sárffy Károly           33 – 10      

 Varga József            26 – 21 

 Tringer János           19 – 12   

 id. Siffer Gyula        17 – 17      

 Poór Ferenc             17 – 11 

 Siffer Lajos              15 – 15        

 Antal Géza                16 – 6           

Varga Géza              25 – 5  

Rádóczy Árpád        16–16    

Poór Sándor             16 – 3  

A listát szeptemberben kiegészí-

tették a földterületre vonatkozó 

adatok nélkül:  Pálffy Jenő, Varga 

Gyuláné, Bácsi János, Tringer 

Kálmán. 

Az 1956-os forradalom nemzeti 

kormánya 1956. október 30-án 

beszüntette a kötelező beszolgál-

tatási rendszert. A forradalom le-

verése után a kádári szövetségi 

politika – aki nincs ellenünk, az 

velünk van – már inkább a kiegye-

zésre törekedett a parasztsággal. 

Az 1959-ben megalkotott új ter-

melőszövetkezeti alapszabály le-

hetővé tette a korábban kuláknak 

bélyegzett gazdák számára nem-

csak a tsz-be lépést, de két év el-

teltével a vezetőségbe is bekerül-

hettek. Ezzel a Kádár-rendszer el-

ismerte, hogy szüksége van a 

nemrég még birtokos parasztság 

szaktudására, szorgalmára, mun-

kaerkölcsére, és lehetőséget adott 

arra, hogy a volt kulákok vissza-

szerezzék az 1950-es években el-

vesztett helyüket a helyi társada-

lomban. 

  

                            György Péter
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Karácsonyi könyvajánló 
 

Pásztohy Panka:  

Pitypang és a Hókutya 
 

 
 

Egész nap csak esik az eső, Lili és 

Pitypang pedig nagyon unatkozik. 

Miért nem lehet kimenni a kertbe? 

Miért nincs akkora hó, mint anya 

kislánykorában? Szerencsére 

anyának mindig van egy jó ötlete, 

hogyan lehet még egy esős dél-

után is izgalmas - még az is kide-

rül, hogy bent is lehet hóembert 

építeni! A legjobb az egészben pe-

dig az, hogy az esőből sokszor 

mégiscsak hó lesz! 

 

S. Wiggs: Az ünnep varázsa 

S. Morgan: Kis karácsony… 
 

 
 

Az ünnep varázsa: A munkájá-

nak élő Elaine nem szereti a kará-

csonyt, felesleges felhajtásnak 

tartja. Aztán különös dolgok tör-

ténnek vele, váratlanul találkozik 

kamaszkori szerelmével, és re-

ménykedni kezd a csodában...  

Kis karácsony, nagy szerelem: 

Liv nővér egyedül él a kisfiával. 

Egy nagy csalódás megfosztotta 

minden önbizalmától, s alig meri 

elhinni, hogy az új főorvos von-

zónak találja.  

Zágoni Balázs:  

Karácsonyi kitérő 
 

 

Anya, Apa és a három gyerek már 

előre retteg advent időszakától, 

mert jól emlékeznek a tavalyi ka-

rácsonyra. Akkor semmivel sem 

készültek el időben, a vendégek 

túl korán érkeztek, ráadásul egy 

tepsi isler is odaégett. De idén 

minden másképp lesz, dönti el a 

tízéves Emma. Ám egy zebránál 

kéregető, jó szándékú koldus min-

den tervet felborít, és még két-

ségbe ejtőbbé válik a helyzet, mint 

tavaly.  

 

Agatha Christie:  

Adventi krimik 
 

 
 

Egy bögre forró tea, egy puha ta-

karó és egy kötetre való Agatha 

Christie-novella. Mi más kell 

még a téli estékre, amikor egyre 

rövidebbek a nappalok és söté-

tebbek az éjszakák? 

Tomboló hóviharok, veszélyes 

ajándékok, méreg a portóiban és 

egy váratlan látogató... Ezekben 

az advent és újév között játszódó 

novellákban Agatha Christie min-

den híres nyomozójával találkoz-

hatunk.  

Sven Nordqvist:  

A kobold karácsonyi titka 

 

A legszebb ünnep a karácsony - 

így gondolják ezt a koboldok is! 

Különösen Koboldapó várja már 

nagyon, hiszen ilyenkor minden 

évben egy tál kását készítenek ki 

neki az emberek, ezzel köszönve 

meg a koboldoknak az egész éves 

munkájukat. Ám ezúttal ezt az 

emberek el fogják felejteni, leg-

alábbis a jövőbe látó Koboldanyó 

szerint. Ha pedig ez bekövet-

kezne, akkor Koboldapó nagyon 

mérges lenne.  
 

Csodákkal teli éjszaka 

 
 

Tizennégy varázslatos mesét vá-

logattak össze az olvasóknak e 

csepp kis ajándékkönyvbe a sze-

retet ünnepéről, magyar és világ-

irodalmi szerzők tollából. Meg-

ható vagy éppen kacagtató törté-

neteik hatására karácsonykor egy 

kis időre elfeledhetjük szívünk 

minden szomorúságát és figyel-

münkkel végre egymás felé for-

dulhatunk. 

(A könyvek megtalálhatók a 

könyvtárban.)  
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Ünnepi istentiszteleti rend falunkban 

 

   Evangélikus istentisztelet: december 24-én de. 10.00  

                                               december 25-én     8.30  

                                A december 26-i istentisztelet időpontja a templomban kerül kihirdetésre.  

Katolikus mise: vasárnap és ünnepnap de. 9 órakor 

                          A Szentesti szentmise időpontja a templomban kerül kihirdetésre.  

Református istentisztelet: december 24-én 15.30. - Szentesti istentisztelet gyerekkarácsonnyal.  

                                           december 25-én és 26-án 11.00 - úrvacsorás istentisztelet,  

                                           december 31-én 18.00 - Óévzáró istentisztelet. 

 

 

 

                   Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülött babáját, 
 

           

 

 

 

Harangszó 
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