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szeretnék gratulálni annak a lelkes csapatnak, 
akik életre hívták, és több mint 25 éven keresztül 
vigyáztak erre a kincsre, a Zánkai Hírmondóra!
Sokat gondolkodtam, hogy milyen új arculata le-
gyen az újságnak, hiszen már semmi nem olyan, 
mint régen, minden változik körülöttünk, és vall-
juk be, mi magunk is.  Több ötlet is felmerült, de 
végül a balatoni strandok új logójának színeit vá-
lasztottam, ezzel is kapcsolódva az idegenforga-
lomhoz, a turizmushoz, és szívből remélem, hogy 
ez az új színvilág mindenkinek elnyeri tetszését! 
Szeretném, ha a Zánkai Hírmondó nemcsak egy 
újság lenne a sok közül,  hanem egy  érdekes, 
hasznos információkkal teli lap, amit szívesen 
vesz kézbe az olvasó.                                                                                                          

                               Böhm Tamás
                                                                    főszerkesztő

Nagy  szeretettel  köszöntök min-
den  kedves  Olvasót!  
Megtiszteltetés  számora,  hogy  
2022-től én szerkeszthetem a 
Zánkai Hírmondót,  és  egyben  

Szerkesztői köszöntő
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 Alpolgármesteri beszámoló 
 2022. első negyedév

Ö N K O R M Á N Y Z A T

 Az első negyedévben megkezdődtek a beruhá-
zások Zánkán, március végén a Rákóczi utca és a 
felső falu járdaépítése befejeződött. A követke-
ző fejlesztés az útjaink további felújítása, pon-
tosabban a Cserfa, a Hegyalja, a Bánkőhegyi, az 
Arany János, és a Fűzkúti utca felújítása, melye-
ket pályázat keretében szeretnénk felújítani. Bí-
zunk benne, hogy sikeres lesz ez a pályázat is, 
és tovább szépül Zánka. Ez beletartozik abba a 
programba, amit a képviselő-testület a megvá-
lasztásakor elképzelt, hogy minden évben 40-50 
millió forintot fordít a település útjainak felújítására. 

  A fejlesztésekkel kapcsolatosan szeretném még 
bejelenteni, hogy ismét megnyertünk a strandra 
egy pályázatot, mely 29 millió forintot jelent Zán-
kának. Ennek keretében napvitorlák kerülnek a 
játszóterek fölé, 10 db új padot fogunk elhelyez-
ni, és reméljük, hogy nagy élménnyel és örömmel 
fogadják majd a strandolók, hogy 3 db egyen-
ként 25-30 és 35 m2-es napozószigeteket építünk 
a strand előtt, ahol körülbelül 2 méteres a víz-
mélység. Ez egy újabb szolgáltatása lesz a Zánkai 
Strandnak, hiszen szeretnénk megőrizni a tavalyi 
évben elnyert maximális 5 csillagos minősítést. 

 Közben saját anyagi forrásból megújul a strand 
kerítése, melynek májusra tervezzük a befeje-
zését. Még folyamatban van a vakok és gyen-
gén látók segítségére szolgáló táblák beszer-
zése, amik segíteni fogják a tájékozódásukat a 
strandon. Ezeken kívül vásároltunk még 2 db 
Katamarán mentőcsónakot, melyet a vízi men-
tők fognak használni, így minden adott lesz 
egy szép, biztonságos strandolásnak Zánkán.    
 A temető feletti területet is sikerült megtisztítani, 
rendbe tenni, és a további kialakítás feltételeit 
megteremteni.
  Zánka mindig takarékosan gazdálkodott. A Ma-
gyar Államkincstárnál is van az önkormányzatnak 

megtakarítása, így az elnyert pályázati pénzeket 
mindig ki tudjuk egészíteni. Például az orvosla-
kás felújításához is több, mint 60 millió forintot 
nyertünk, most folynak a közbeszerzések ezzel 
kapcsolatosan. A felújított orvosi rendelő mel-
lett lesz egy felújított orvoslakás, és egy felújított 
gyógyszertár is, és bízunk benne, hogy a felújítás 
után a gyógyszertár is megújultan fog kinyitni. 

   Filep Miklós polgármester javaslatára a képvise-
lő-testület 2022. március 8-án tett határozata alap-
ján a zánkai önkormányzat 1 millió forintot utalt 
át a Híd Kárpátaljáért segélyprogram számlájára.

 Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, 
akik segítettek a Zánkán befogadott Ukrajnából 
érkezett családoknak. A menekült öt fő részére az 
óvodából térítésmentes ebédet biztosítunk amed-
dig szükséges. Kérésüknek     megfelelően     munkalehe-
tőséget  biztosítunk számukra, az óvodás és iskolás 
gyermekek lehetséges beilleszkedését támogatjuk. 

    A Faluházban  külön  helyet  biztosíttunk az ado-
mányok  elhelyezésére,  együttműködve  a zánkai 
Református Egyházzal. 

  Szeretnék még beszámolni egy újabb örömhír-
ről, az óvoda konyhájára április 1-jével új szakács 
érkezik, akinek diabetikus ételek főzésére is van 
jogosultsága, így a különböző speciális étkezé-
seket is meg tudjuk oldani az óvodás, és az isko-
lás gyermekeknek, valamint az ott étkezőknek.  
  Végezetül és nem utolsó sorban gratulálok a Zánka 
TV 1000-dik adásához, és egyben örömmel tölt el, 
hogy Zánka Önkormányzata is hozzájárulhatott a 
sikeres működéshez, hiszen a kezdetektől fogva je-
lentős anyagi támogatást nyújtott a vállalkozáshoz.

  Minden kedves Zánkai Családnak Kellemes Húsvé-
ti Ünnepeket, a Hölgyeknek sok locsolót kívánok!

Varga Zoltán alpolgármester

Szeretettel köszöntöm a Zánkai Hír-
mondó olvasóit! Mivel Filep Miklós 
polgármester úr betegszabadsá-
gon van, így most én helyettesítem, 
amíg vissza nem tér a hivatalába.

Hírmondó
Zánkai
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 Orvosi tanácsok tavaszra
 dr. Oláh Kálmán háziorvostól

E G É S Z S É G

közvetlenül befolyásoló, részben pedig pszichés 
tényezői vannak. A téli időszakban korán söté-
tedik, ami az egyik fő oka a tavaszi fáradtságnak. 
A fény és a sötétség, illetve ezek aránya komoly 
hatással van a hangulatunkra, általános közérze-
tünkre, vagyis a központi idegrendszerünk műkö-
désére, pszichés állapotunkra, ami pedig nagyon 
erősen kihat testünk működésére, vagyis meg-
határozó az egészségünk szempontjából. A fény 
„serkentő”, hangulatjavító hatását a sötétség de-
presszív hatásával szemben szerintem mindenki 
tapasztalta, nem szorul különösebb magyarázásra. 
Ahogy hosszabbodnak a nappalok, úgy a kedélyál-
lapotunk is egyre pozitívabb irányba mozdul el. 
 A D-vitamin a nap UV-B sugarainak a hatására 
keletkezik a bőrünkben. (Ezért nem alkalmas a 
többnyire UV-A sugarakat tartalmazó szolárium 
a D-vitamin pótlásra – valamint a bőr kötőszöveti 
rendszerét, így a bőr általános állapotát, rugalmas-
ságát is károsítja hosszú távon a rendszeres szo-
láriumozás…) A D-vitamint történeti okok miatt 
hívjuk vitaminnak, valójában hormon, mely számos 
funkcióval rendelkezik. (Vitaminoknak nevezzük 
azokat az élettanilag fontos vegyületeket, melyek-
re szüksége van a szervezetnek, de nem képes azt 
előállítani.) A legismertebb funkciója a csontokra 
gyakorolt hatása, a kalcium beépülését segíti elő. 
Ezzel kapcsolatos hiánybetegsége az angolkór (ra-
chitis), mely során a csontok mésztartalma csök-
kent, a csontok ellágyulnak. Ennek következtében 
a csontvázrendszer eldeformálódik (pl. ezeknek a 
gyermekeknek jellemzően elgörbül a lábuk, O lábú-
ak).  Az angolkór elnevezés onnan ered, hogy az 
ipari forradalom idején a nagyfokú légszennyezés 
miatt csökkent a napfény mennyisége az egyéb-
ként is borongós angliai ipari városokban, ami mi-
att ez a betegség tömegesen jelent meg az itt élő 
gyermekekben. A D-vitaminnak azonban számos 
egyéb funkciója is van. Kihat egyéb hormonális 

rendszerünkre, főként a pajzsmirigy működésünk-
re, ami a szervezetünk összes sejtjének az anyag-
cseréjét irányítja. Befolyásolja az immunrend-
szerünk és számos szervünk, szervrendszerünk 
működését. Ezért fontos, hogy az őszi-téli-tavaszi 
időszakban, amikor kevesebb és gyengébb UV-B 
sugárzású fény éri kis testfelületünket (a hűvösebb 
időben viselt ruházat miatt gyakorlatilag csak az 
arcunkat és a kezeinket), pótoljuk a D-vitamint! A 
D-vitamin bevitel a komplex hatása miatt életkortól 
és egészségi állapottól függetlenül minden ember 
számára kiemelkedően fontos: kisbabák esetén 
500 – 1000 NE/nap, gyermekek esetén 1000 – 2000 
NE/nap, felnőttek esetén 2000 – 4000 NE/nap. 
  Nagy divatja van a mindenféle vitaminok, étrendki-
egészítők szedésének. Ha változatos az étrendünk, 
minden nap tartalmaz nyers zöldséget és gyümöl-
csöt, magas rosttartalmú pékárukat és tésztafé-
léket fogyasztunk, valamint rendszeresen eszünk 
húst, halat és tejtermékeket, akkor nincs szükség 
étrend-kiegészítőkre. Akinek szüksége van ilyen 
készítményekre, ott az étrenddel probléma van… 
Jobb, ha az egyéni adottságokat, étrendi jellemző-
ket, környezeti tényezőket figyelembe véve pótol-
juk a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. 
Még jobb, ha ezt természetes úton, az elfogyasz-
tott ételekkel juttatjuk be a szervezetünkbe, ugyan-
is sokkal jobb a biohasznosulása az így bejuttatott 
anyagoknak. Ahogy a mondás is tartja, az vagy, 
amit megeszel! Ha például valaki vegetáriánus, oda 
kell figyelni a vas bevitelre, vagy ha nem fogyaszt 
tejterméket, a kalcium bevitelre. Az olajos magvak 
tartalmaznak sok magnéziumot, általánosságban 
elmondható, hogy az emberek többsége magnézi-
um hiányos. Nagyon népszerű a nagy dózisú C-vi-
tamin fogyasztása is. Betegség alatt indokolt lehet 
magasabb C-vitamin bevitel (ez felnőttek esetén 
1000 mg/nap), de mindenképpen sok folyadék fo-
gyasztása mellett. Hosszú távon semmiképpen 
sem javaslom. A C-vitamin, más néven aszkorbinsav 
vízoldékony vegyület, ezért a felesleget kiválasztja 
a vesénk és a vizelettel kiürül. Ahogy a neve is mu-
tatja, savas pH felé tolja el a vizelet pH-ját, melynek 
hatására az oxálsav oxalát lesz a vizeletben, ami 
reakcióba lép a vizelet kalciumjával. Ez kicsapód-
va kalcium-oxalát kristályokat eredményez, ami ha 
pang a vesemedencében (mert kevés folyadékot 
iszunk és így kevés a vizelet is) vesekővé növeked-
het. Nem javaslom a multivitaminok rutinszerű fo-

Létező fogalom a „tavaszi fáradt-
ság”… De mi is ez valójában és mit 
tudunk tenni ellene? A téli időszak 
sok szempontból igénybe veszi a 
szervezetünket. Ennek részben fi-
zikai, a szervezetünk működését

Hírmondó
Zánkai
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gyasztását sem. A multivitaminok tartalmaznak 
antioxidánsokat, melyek rendszeres bevitele nem 
egészséges. A daganatok kialakulásáért többek 
között az oxigén szabadgyököket teszik felelős-
sé, ezért tulajdonítottak jó hatást az antioxidán-
soknak. Ezt a teóriát James Watson (a DNS kettős 
spirál szerkezetével és működésével kapcsolatos 
kutatásaiért kapott Nobel-díjat 1962-ben, Francis 
Crickkel) cáfolta meg, melyet klinikai kutatások 
kapcsán szerzett eredmények is alátámasztottak. 
Megfigyelték, hogy azoknál az embereknél, akik 
rendszeresen fogyasztanak magas antioxidáns tar-
talmú ételeket, nyers zöldségeket és gyümölcsö-
ket, egészségesebbek, ritkábban fordul elő náluk 
daganatos megbetegedés. Ezen felbuzdulva kuta-
tók egy klinikai vizsgálatot indítottak, melynek so-
rán több ezer dohányos ember egyik csoportjának 
nagy dózisú antioxidáns vitaminokat adtak, a másik 
csoport pedig nem kapott ilyen vitaminokat. Éve-
ken keresztül figyelték, hogy hogyan alakul a két 
populációban a daganatos megbetegedések ará-
nya. A klinikai vizsgálatot le kellett állítani, ugyanis 
a várakozásokkal ellentétben az antioxidáns vita-
minokat szedő dohányosok között közel 30%-kal 
megnövekedett a tüdőrákos megbetegedések szá-
ma a vitaminokat nem szedő populációhoz képest 
(ajánlom figyelmükbe: indavideo.hu – BBC-Tények 
a vitaminokról). Hogyan lehetséges ez? Gondoljunk 
arra, hogy sportolás közben oxigénhiányos álla-
potot hozunk létre a szervezetünkben, melynek 
következtében oxigén szabadgyökök keletkez-
nek, amik károsak. Mégis tudjuk, hogy a sportolás 
egészséges. A sejtjeinkben ún. „öngyilkos gének” 
aktivizálódnak akkor, amikor működészavar áll be 
és elindul egy daganatos átalakulás. Ha a sejtjein-
ket egyáltalán nem éri semmilyen minimális sza-
badgyök hatás, ezek az öngyilkos gének inaktív 
állapotba kerülnek, vagyis bekerülnek a kromoszó-
mák (örökítőanyagunk) felszínéről azok mélyére, 
nehezen elérhető helyre. Ha viszont ezek a hatá-
sok rendszeresen érik a sejtjeinket (természetesen 
nem kóros mértékben, mint pl. dohányzás vagy 
stressz esetén!), akkor egy esetleges daganatosan 
átalakuló sejt képes az öngyilkos génjei aktivizáló-
dása következtében végezni magával és így meg-
menekül a szervezet egy rákos megbetegedéstől. 

 Mindezekből látszik, hogy mint az életünkben 
mindenben, itt is a lényeg a kiegyensúlyozottság, 

az arany középút mutatja a helyes irányt. A szél-
sőségek mindkét pólusa káros. Az előző példá-
ban a túlzott szabadgyök képződés elősegítése 
dohányzással, stresszel ugyanolyan kóros lehet, 
mint a túlzott antioxidáns bevitel, ami ezt a ha-
tást teljesen közömbösíti. Egy mérleg akkor van 
egyensúlyban, ha mindkét serpenyőjébe ugyan-
akkora súly kerül. A természet, így szervezetünk 
egyensúlya is csak úgy lehetséges, ha a különbö-
ző hatások a fizikai (materiális) és pszichés (lelki/
szellemi) működésünk és egészségünk mérle-
gének mindkét serpenyőjét egyformán terhelik. 

 Mi tehát a teendőnk ilyenkor tavasszal? Mint 
minden más évszakban! Odafigyelni önmagunk-
ra, egészségesen táplálkozni, rendszeresen mo-
zogni, kerülni/kezelni a stresszt, megszüntetni 
a szervezetünket károsító hatásokat. Ha ezt az 
év minden napján betartjuk, akkor nem csak a 
tavaszi fáradtság lesz ismeretlen számunkra…

   Ebben szeretnénk minél több páciensünknek se-
gíteni. A COVID járvány gyorsan véget vetett annak 
a rendelői működésnek, amit még 2019-ben kiala-
kítottunk. Az elmúlt hat évben közel 400 beteggel 
nőtt a praxis létszáma, jelenleg több mint 2000 be-
tegünk van. Ez vegyes praxis esetén igen jelentős 
betegszám. Az idősek és a gyermekek száma is ma-
gas a praxisban, ami igen magas betegforgalmat 
eredményez. Tudjuk, hogy az egészségünket befo-
lyásoló tényezők közül a közvetlen egészségügyi 
ellátás mindössze 15%-ban, míg az életmód-életvi-
tel, testmozgás, táplálkozás, valamint a közegész-
ségügyi, lakó- és munkakörnyezeti tényezők 75%-
ban játszanak szerepet. (Mindezt természetesen 
nagyban befolyásolják a genetikai állományunkban 
kódolt tulajdonságok, adottságok, mint ahogy ezek 
kifejeződésére is igen nagy hatással és befolyással 
vannak a környezeti tényezők…) Ezért is fontos a 
prevenciós munka, melyre ismét szeretnénk a CO-
VID járvány előtti hangsúlyt fektetni. Amennyiben 
a járványügyi adatok nem romlanak, vissza fogjuk 
állítani a rendelés 2019-ben kialakított működését. 
A betegfogadó helyiségben prevenciós munka (be-
teggondozás és betegségszűrés), hivatalos ügyin-
tézés és sürgős esetben sürgősségi betegellátás 
fog történni. Az asszisztensi helyiségben többnyi-
re adminisztratív tevékenység zajlik majd, mely 
egyrészt az aktuálisan megjelenő beteg ellátásá-
val kapcsolatos adminisztrációból áll, másrészt a 

Hírmondó
Zánkai



6

  2022. április  32.évf.  1.szám.

E G É S Z S É G

praxisba bejelentkezett páciensek egészségügyi 
adatainak folyamatos áttekintéséből és elem-
zéséből. Az orvosi rendelőben lesz lehetőség 
az orvos-beteg találkozásra, itt zajlik a beteg-
vizsgálat és ellátás, illetve a betegségmegelőző 
munka orvosi része (életmódtanácsadás, beteg-
oktatás, stb…). Az akut betegek ellátása termé-
szetesen soron kívül történik, de továbbra is sze-

retnénk kérni, hogy a halasztható vizsgálatok, 
megbeszélések egyeztetett időpontban történ-
jenek! A fertőző betegségek terjedésének meg-
akadályozása érdekében is fontos az időpontké-
rés, de véleményem szerint mindenkinek jobb, ha 
nem egy zsúfolt váróteremben kell órákat várni.
         

dr. Oláh Kálmán, háziorvos

  Élet az óvodában

Ó V O D A

 Az igazi télre várnunk kellett, de az önfeledt 
gyermekkacajt az első hó meghozta. Sajnos a 
januári hónapban a gyermeklétszámot megti-
zedelte a több hullámban érkezett betegség, 
de farsangra a gyerekek többsége színesebb-
nél színesebb maskarákba bújva érkezett meg. 
 Február 25- én tartalmas, vidám délelőtt ke-
retében űztük el a telet zenével, tánccal, ami 
annyira kitöltötte az időt, hogy csak egy fu-
tásra maradt időnk az udvaron. A szülőknek 
ezúton is köszönjük a díszítést, nassolnivalót.

 Március hónap elején a nemzeti ünnepünkre 
hangolódtunk dalokkal, versekkel. A lányokkal 
pártát, a fiúkkal csákot készítettünk. A gyere-
kek által barkácsolt zászlóinkkal a temetőben 
álló Bozzay Pál emlékmű előtt tisztelegtünk.

  A hónap második nagy eseménye a víz világnap-
ja volt, amire már napokkal előtte versekkel, da-

lokkal, játékokkal és kísérletekkel készültünk. Házi 
feladatként a gyerekeknek a hétvégére vízi jármű-
ve barkácsolást adtunk. Szülői segítséggel ötletes-
nél ötletesebb tutajokat, csónakokat készítettek, 
amelyeket március 22- én el is hoztak az óvodába. 
Reggeli után lesétáltunk a Balaton- partra, ahol is 
egy nagyon vidám délelőtt keretében vízre enged-
tük a természetes anyagokból készült járműveket.

 Március 30- án az iskolaigazgató úr hívásá-
ra az iskolába készülő nagycsoportosaink 
szüleikkel együtt egy vidám délelőtt kereté-
ben ismerkedhettek meg leendő iskolájukkal.

  Anyák- napi fotózásunkra március 31- én került sor.
A hagyományos tojáskereső ünnepségün-
ket április 8-án tartottuk az óvoda udvarán.

Az iskolával egyeztetve a tavaszi szünet április 11- 
április 19-ig tart. 

Kellemes húsvéti ünnepeket és jó feltöltődést, 
pihenést kívánunk mindenkinek!

Kránicz Attiláné

Hírmondó
Zánkai
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 Igaz, régen történt, de örömmel adom hírül, 
hogy a félévet minden alsós kisdiák sikeresen tel-
jesítette, sőt sok kitűnő és dicséretes eredmény 
született! Remélem tanév vége után is hasonló 
örömökről számolhatok be. A félévet -már hagyo-
mányosan-, versünneppel zártuk. Minden kisdi-
ákunk szavalt, és - azért, hogy ne csak a lélek ne-
mesedjen, hanem a testet is erősítsük-, izgalmas 
sorversenyen, valamint kidobón vettünk részt.

 A magyar kultúra napját idén (is) tánccal ün-
nepeltük. Vendégünk volt Tóthné Bőczi Ildi-
kó és Scher Zoltán, (ők a Bokafogó néptánc-
együttes tagjai), akik régi magyar táncokat 
tanítottak nekünk. Köszönjük szépen! A felsősök 
idén kreatív feladatot kaptak: kedvenc magyar 
versüket illusztrálhatták. Arany János, Petőfi Sán-
dor, Weöres Sándor, Ady Endre és más nagy köl-
tők verseit álmodták papírra a rajzolni szeretők. 

   Iskolánk  sikeresen  pályázott az Úszó  Nemzet  prog-
ramban való részvételre, így február elejétől a kis 
első osztályosok heti egy alkalommal a balatonfüre-
di uszodába járnak úszásoktatásra. A rengeteg esz-
köznek és játéknak köszönhetően felszabadultan 
játszanak a foglalkozások alatt, ahol szakképzett ok-
tatók foglalkoznak a gyerekekkel játékos formában.

 Nagyon  vártuk a farsangot!  Az  iskola  diák-
jai, pedagógusai szorgalmasan készültek az 
idei farsangi mulatságra. Végre, végre együtt 
lehetett kicsi és nagy!  Az eseményt a végző-
sök nagy múltra visszatekintő keringője nyi-
totta meg. A 10 pár lenyűgöző előadását ha-
talmas taps zárta, a gyerekek felkészítését Dr. 
Vissi Gabriella végezte, amit ezúton is köszönünk!
A nyitótánc után az osztályok előadásait és az 
egyéni fellépők káprázatos jelmezeit, ötletes 
bemutatkozását tekinthette meg a közönség. 
A 3., 4. és felsős osztályok az izgalmas jelmezeken kí-
vül szuper osztályprodukciókkal is készültek, de ki-
csi elsőseink és másodikosaink is kivették részüket a 
mulatságból, és csodálatos jelmezeiket – néhányan 
verssel kisérve-, bátran bemutatták az színpadon. 

  Februárban és márciusban is megmérettek azok 
a tanulók (Nagy Bendegúz, Rédling Benedek Já-

nos, Szabó Izabella 3.o., Bánó-Weisz Benedek 
és Szász Attila 4.o., Komárcsevics Szabolcs Vik-
tor 5.o., Barátossy Álmos, Resze Máté, Kulics 
Márkó Noel 6.o., Györkös Áron, Szabó Csoma 
Győző, Varga Ferenc 7.o., Csonka Ajsa, Simon 
Júlia 8.o.), akik indultak a Zrínyi Ilona matemati-
kaversenyen. A napokban várjuk az elért eredmé-
nyeket, remélem, hogy szép sikereink lesznek. 

 Iskolánk ötödikes, 3 fős csapata (Rédling Boglár-
ka, Komárcsevics Szabolcs, Szabó Márton) fan-
tasztikus eredményt ért el az elődöntők során 
a “Maradjatok kíváncsiak” elnevezésű komplex 
természettudományos versenyen és ezzel beju-
tott az országos döntőbe. A döntőbe összesen 
csak 5 csapat kerülhetett be az országból, és kö-
zülük egy, a mi iskolánk Tree-Rex csapata. Gra-
tulálunk Nekik és felkészítő tanáraiknak Dr. Oláh 
Éva Máriának,  Molnár Katalinnak, Sánta Lajosnak. 

 Hajas Bulcsú 5. osztályos tanuló képvi-
selte iskolánkat március 26-án, Budapes-
ten az Arany János Magyar verseny orszá-
gos döntőjén.  Bulcsú a 15. helyezést érte el. 
Gratulálunk! (Felkészítője: Stumpfné Vass Violetta)

 Az 1. és 2. osztályosok Veszprémben jártak, 
ahol a Kabóca Bábszínház „Brémai muzsiku-
sok” című előadását nézték meg, majd drá-
mapedagógiai foglalkozáson vettek részt. 

 Harmadikosaink a Lázár Ervin Program ke-
retén belül a Veszprémi Petőfi Színházban a 
„Hagymácska” előadást izgulhatták végig. 

   Február 28-án az ötödik osztály a Lázár Ervin prog-
ram keretén belül a balatonfüredi Zsidó kiválósá-
gok házában, egy interaktív kiállításon vett részt. 
A tanulók 5 kiemelkedő személyiség életútjával 
és találmányával ismerkedhettek meg a digitális 
eszközök segítségével. A kiállítás megtekintése/
elsajátítása után diákjaink megmérethették ma-
gukat a badacsonytomaji 5. évfolyam diákjaival, 
ahol az újonnan szerzett tudásukra volt leginkább 
szükségük. Az első és második hely megszerzé-
sével ért véget a múzeumlátogatásunk, emlékül 
mindenki hazavihetett egy fülhallgatót. Egy héttel 
később színházlátogatás keretén belül az 5. osz-
tály is megtekintette a „Hagymácska” című gyer-
mekelőadást. A tudományos kalandozás után 
üdítő volt a gyerekek számára a mesék világának 
felelevenítése, melyet ők azért már felsősként

Hírmondó
Zánkai
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igyekeznek  mellőzni,  de szemükben még látszott 
a csillogás.

 2022. márc. 11-én, pénteken rendhagyó módon 
emlékeztünk a ’48-as hősökre és az eseményekre. 
Petőfi Sándor és a Nemzeti dal. Erre mindenki em-
lékezik. De mi azt szerettük volna, hogy ennél több 
maradjon meg tanulóink emlékezetében. Ezért 
jött létre egy kicsit más szemléletben a mai meg-
emlékezés. Játékos formában elevenítettük fel a 
’48-’49-es szabadságharc történéseit. A picikre in-
teraktív játékok, kézműves foglalkozások, a felső 
tagozatosokra online szabadulószoba - Szabadítsá-
tok ki Táncsics Mihályt! - és drámajátékok vártak. A 
tanulóink nem csupán passzív nézői voltak, hanem 
aktív részeseivé váltak a „forradalom eseményei-
nek”. Kokárdát, huszárokat készítettek, színeztek, 
3D-s rajzot alkottak, Ki kicsoda játékot játszottak. 
Megkoszorúztuk a Bozzay emléktáblát, majd a te-
metőben a ’48-as hősök sírjánál megemlékezéssel, 
koszorúzással hajtottunk fejet a zánkai hősök előtt. 

BalaTóni Party 

 Izgalmas, élményekkel teli délelőttöt töltöttünk 
el március 30-án. Kíváncsiságtól csillogó szemű 
ovisokat, és érdeklődő szüleiket láttuk vendé-
gül iskolánkban. Megmutattuk nekik, hogy mi-
lyen a Bozzays élet, hogy lubickol nálunk nap 
mint nap BalaTóni. Reggel az 1.osztályosok fan-
tasztikus mesejátékaiban gyönyörködhettünk. 
Magyar nyelven Csukás István „Süsü” című me-
séjét játszották el - igazi színészeket is megszé-
gyenítő módon. Ezt követte a „Répa” című iz-
galmas mese, amelyet német nyelven adtak elő.
(Felkészítők voltak: Vaszkó Enikő, Harapu-Kiss Tünde)

 Következett a sorverseny, vegyes csapatok-
kal. Sok bátor ovis is beállt a sulisok közé, és 
igazán ügyesen teljesítették a feladatokat.

  Ezután „felfedezőtúrára” indultunk. A csapatok 5 
teremben találtak érdekesebbnél érdekesebb fel-
adatokat. Volt rejtvényfejtés, játékos ismerkedés a 
német nyelvvel, mesekvíz, wordwall, puzzle, fizikai 
kísérletek, szóval minden, ami szem-szájnak ingere.

  A szülők az intézményvezetéssel „traccsparty”-n 
vettek részt.

 Végül az ovisok Emese nénivel, - leendő ta-
nító nénijükkel - csodás pillangókat készítet-
tek, amelyeket magasra röptettek az udvaron. 

 A délelőttöt izgalmas sorsolás zárta, a pi-
he-puha Tónis párnát Szatmári Botond nyerte.

Igazán fantasztikus délelőttünk volt!

 Balázsné Pintér Rita

  Hetek óta lázban tartott minket „BalaTóni-Party”-ja. 
Az egész délelőtti programra nagyon készültünk, 
hetedhét országra szóló eseményt terveztünk!

 A Bozzay Pál Általános Iskola és a Zánkai Refor-
mátus Egyházközség együttműködésében szer-
vezett adománygyűjtést a háború sújtotta te-
rületekről menekülő polgárok megsegítésére.
Megható volt látni az összefogás erejét, renge-
teg hasznos cikk gyűlt össze, melyet a Zánkai 
Református Egyházközség juttatott el a környé-
künkön menedéket találó rászorulók részére.
Továbbra is várjuk, a mindennapi élethez olyan nél-
külözhetetlen termékeket, mint például: wc papír, 
konzervek, ásványvíz, édesség, tisztálkodási sze-
rek, valamint várunk sütéshez-főzéshez való tartós 
élelmiszereket (liszt, cukor, étolaj, búzadara stb.).
Amennyiben teheti támogassa kezdeményezésünket!

Hírmondó
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 „És a jó elnyeri méltó jutalmát...!”

 Jó szokásunkhoz híven ebben a tanévben is pályá-
zatot nyújtottunk be a Zánkai Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal közösen a Bethlen Gábor Támo-
gatáskezelő Zrt-hez a nyári német és hagyományőr-
ző tábor megvalósítására. A NTAB-KP-1-2022, Fes-
te, Bräuche und Tracht” elnevezésű pályázaton 
800.000,- Ft támogatást nyertünk, így 24 tanulónk 
élvezheti július 04-tól 08-ig a Bozzay suli német 
nyelvi táborának tartalmas programjait. A táboro-
zás hiányzó költségét a nemzetiségi önkormányzat 
és a Zánkai Iskoláért Alapítvány támogatja. Na-
gyon szépen köszönjük! Tanulóink öt felejthetet-
len napot tölthetnek el Sopronban és környékén.

„A jó pap is hóttig tanul…”

   Az RRF-1.0.0-2021-00003 „A digitális oktatási meg-
oldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási 
gyakorlatba” című projekt keretében a német nyel-
vet oktató pedagógusaink közül Bácsi Krisztina 
vesz részt az Oktatási Hivatal által szervezett, a digi-
tális oktatási eszközök és módszertanok pedagógi-
ai alkalmazását támogató, ösztönző programokon.

„Hajrá egyik győzzön a másik…”

 Közvetlenül a második világháború lezárását kö-
vetően, a kollektív bűnösség elve alapján Magyar-
ország területéről 1946. január 19. és 1948. június 
30. között megközelítőleg 200-220 ezer német 
nemzetiségű embert telepítettek ki Németor-
szágba. Iskolánkban a felső tagozatos osztályok 
számára kiírt rajzpályázattal emlékeztünk az el-
hurcolt német nemzetiségű magyarokra. A pá-
lyamunkák elkészítésében a pici elsőseink is részt 
vettek, akik elképzelték, hogy mit is rejthetett 
az a pici batyu, amit magukkal vihettek a hosszú 
útra, ahonnan sok-sok év után csak nagyon-na-
gyon kevesen tértek vissza szülőhazájukba.

 Az Oktatási Hivatal országos nemzetiségi rajzver-
senyt hirdetett, amelynek célja a hazai nemzetisé-
gek szellemi kultúrájának, népszokásainak, helyi 
hagyományainak a képzőművészet eszközeivel tör-
ténő bemutatása. A 4. évfolyamos tanulók „Színes 
ünnepi alkalmak” – nemzetiségi ünnepeink témá-

ban, az 5. osztályos tanulóink „Ilyenek vagyunk mi” 
– nemzetiségünk jellegzetességei témában nyúj-
tották be alkotásaikat. Várjuk a pozitív elbírálást.

 A BUSCH - Magyarországi Német Iskolaegyle-
tek Szövetsége által kiírt országos nemzetisé-
gi verseny felhívására az 5. és 6. osztályos ta-
nulóink négy két főből álló csapata írta meg az 
első forduló feladatait. Mehetünk-e az orszá-
gos döntőre? Még nem tudjuk, de nagyon re-
ménykedünk abban, hogy valamelyik csapatunk 
megmérettetheti magát országos szinten is.

  A HEBE „Hallo Deutschland” országos német nyel-
vi projektversenyre iskolánkból 44 tanuló 14 csapa-
tot alkotva jelentkezett. Szuper eredmények szület-
tek! A helyezéseken és tárgyjutalmakon kívül más 
haszna is volt a versenynek: kreatív országismereti 
feladatokon keresztül bővítették német nyelvtudá-
sukat és ismereteiket. A feladatok szókincsbővítő, 
ismeretterjesztő, íráskészség fejlesztő és szöveg-
értési feladatokat tartalmaztak. Mit is kellett tenni 
a kiváló helyezésért? A „kicsik” menüsort terveztek 
német desszertekből, plakátot készítettek a berlini 
állatkertről, bemutatták Németország szimbólu-
mait, megismerkedtek a német tartományokkal és 
TV- műsorokkal, montázst készítettek egy általuk 
kiválasztott német városról. A „nagyobbak” a Bo-
deni-tóval, német zeneszerzőkkel, hangszerekkel 
ismerkedtek, tíz német város nevezetességét fedez-
ték fel, valamint Berlin 5 látványosságát mutatták 
be PPT-ben. Betekintést nyerhettek a német kony-
haművészetbe, desszertet is készítettek képek-
kel dokumentálva. Csak így tovább! Hajrá Bozzay!

Hírmondó
Zánkai
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„Miből lesz a cserebogár…”

Március 30-án a német nyelvi csoport is be-
kapcsolódott a leendő első osztályosoknak 
szervezett „BalaTóni-Party” programba. Kicsi 
elsőseink nagy sikert arattak a Rübchen-Ré-
pamese- előadásukkal. A „Könnyen, gyorsan 
németül” helyszínen pedig kis vendégeink ta-
lálkozhattak a nyelvtanulás játékos világával. 
A következő hónapban újabb kihívások várnak 
ránk. De sebaj, mert tudjuk:

„Egyetlen csepp erőfeszítés sem megy veszendő-
be, ha a jelen pillanatban keményen dolgozol.” 
(Shunmyo Masuno)

Siposné Bányai Ildikó

 Az elmúlt időszak 
 sportkronológiája a Bozzayban

küzdelmeket láthattak, szívmelengető volt látni a 
tanulók sportszerű játékát. A bajnokságot Varga 
Ferenc (7.o) nyerte, a második helyen Tóth Richárd 
(5.o), a harmadik helyen Tóth Ádám (5.o) végzett.

 Február 10-én iskolánk 21 felsős diákja a sport43 
programnak köszönhetően egy nagyszabású sí-
programon vehetett részt az eplényi síarénában. 
A gyerekek mindegyike most próbálta ki először 
ezt a minden izmot megmozgató, hazánkban is 
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő spor-
tot. Tanulóinknak a szervezők díjmentesen biz-
tosították a felszerelést, a több mint egy órás 
oktatást, valamint egy finom uzsonnával is ked-
veskedtek. A résztvevők kellően elfáradva ren-
geteg élménnyel tértek vissza a zánkai bázisra.
Minden köszönet a sport43 program munkatársa-
inak!

 Február 20-án vasárnap rendezték a röplabda 
Országos Szuper mini Bajnokság aktuális fordu-
lóját Balatonfüreden, a Szent Benedek Röplabda 
Akadémia sportcsarnokában. A rendezvényen 
Ajka, Veszprém együttesei mellett, természete-

sen a Szent Benedek Röplabda Akadémia is két 
csapattal képviseltette magát, így összesen hat 
csapat mérhette össze tudását. Iskolánk röp-
labdásai közül Molnár Csenge (5.o.), Nagy Jo-
hanna Petra (4.o.), Sólyom Helka (3.o.), Szabó 
Izabella (3.o.) csillogtatta meg tudását, kiváló tel-
jesítményükre méltán lehet büszke közösségünk!

 Február 27-én és március 6-án iskolánk U12-es 
korosztályába tartozó röplabdás lányai a meg-
érdemelt pihenés helyett ismételten röplabda 
tornákon vettek részt. Balatonfüreden, majd Aj-
kán tették próbára tudásukat. Az első versenyen 
kevesebb, a másodikon viszont nagyobb siker-
rel jártunk, ugyanis a csapatunk az erős mezőny-
ben a harmadik helyet szerezte meg. A Szent 
Benedek Röplabda Akadémia kék csapatát Zán-
káról Molnár Csenge, Hegyi Barbara, Nagy Jo-
hanna Petra és Green Anna Kamilla erősítette.

  Március 20-án vasárnap a legfiatalabb zánkai röpi-
sek vettek részt a Magyar Röplabda Szövetség ál-
tal szervezett U10-es röplabda bajnokságon Bala-
tonfüreden. A röplabda csapat tagjai voltak: Bánfi 
Cecília, Horváth Natasa Lejla, Kartaly Liliána, Mol-
nár Hanga, Pfeifer Annaliza, Resze Zsanna, Sólyom 
Helka, Varga Dorina. A rendezvényen az ország szá-
mos pontjáról több mint 15 csapat vett részt. A mie-
ink nyolc fővel álltak ki, a csapat jó részének ez volt 
élete első röplabdatornája. Akik jelen voltak, láthat-
ták röpiseink tisztességes helytállását, kitartását.

 Március végén Török Gergő és Török Gyula (a 
Tapolca VSE Sakk szakosztály igazolt verseny-
zői) Visegrádi Négyek Nemzetközi gyermek 
sakkversenyen vettek részt Lengyelországban, 
ahol a 6. helyezést érték el. Gratulálunk nekik!
Az elkövetkező időszak is változatosnak tűnik 
sport szempontjából, lelkes sportolóink további 
megmérettetésre számíthatnak röplabda, vala-
mint labdarúgás és atlétikai számok tekintetében.
Csak így tovább!!! Hajrá Bozzay, hajrá Szent Bene-
dek Röplabda Akadémia!!

Bede Tamás (testnevelő tanár)

  December 15-én az adventi időszak 
finisében rendezte a Bozzay iskola 
diákönkormányzata a várva várt asz-
talitenisz bajnokságot az 5-8. osztá-
lyos diákok részére. A nézők remek

8251 Zánka, Fő utca 14.
Könyvtáros: Filepné Kovács Julianna, Telefon: 06-87/468-051

Könyvtár nyitva tartás:              Kedd: 12:00 – 17:00
Csütörtök: 12:00 – 16:00

Szombat: 9:00 – 12:00

Hírmondó
Zánkai



 „Ti pedig testvéreim, ne fáradja-  
 tok bele a jó cselekvésébe!
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 Néhány héttel ezelőtt azt gondolom mindany-
nyiunkat megdöbbentett a háború kitörésének 
híre. Egyszerre volt fájdalmas hallani az érkező 
híreket, és felemelő látni az összefogást és a lel-
kesedést a segítségnyújtásban. Itt Zánkán is. A 
segítségnyújtásnak ebbe a folyamatába igyekez-
tünk és igyekszünk mi is lehetőség szerint részt 
venni. Az első napokban Hajas Dávid testvérünk 
kezdeményezésébe kapcsolódtunk be. Gyűjtést 
hirdettünk, melyre nagyon sok felajánlás érke-
zett: száraz élelmiszer, tisztasági felszerelések, 
ágyneműk, matracok, pokrócok és persze ruhane-
műk formájában. Ebből a gyűjtésből az élelmisze-
reket és a tisztasági szereket egy kevés ruhane-
művel Dávid még az első héten levitte a határra. 
Köszönjük a gyors és önzetlen segítségnyújtást.

 A folytatólagos gyűjtésbe bekapcsolódott a zán-
kai Bozzay Pál Általános Iskola és a Balatonszepez-
di Önkormányzat. Az itt összegyűlt adományokat, 
ekkor már el tudtuk kezdeni helyben felhasznál-
ni, ugyanis megérkeztek az első családok Zánká-
ra, illetve a környékbe. A Zánkán elszállásolt két 
család mellett tudtunk segíteni még két család-
nak, akik a szomszédos falvakban találtak me-
nedéket önzetlen emberek  felajánlásai által. Itt 
szeretnénk megköszönni a befogadó emberek 
áldozatvállalását is. A fennmaradt adományok 
tárolására a Zánkai Önkormányzat ajánlott segít-
séget, így ezeket át tudtuk szállítani a Faluházba. 

 Időközben a Köveskáli Önkormányzat is ajánlott 
fel matracokat, amiket a meglévő civil adomány-
ból származó matracainkkal, illetve valameny-
nyi ágyneművel március 28-án leszállítottunk a 
határhoz, a Magyarországi Református Egyház 
gelénesi raktárbázisára, ahonnan tudomásom 
szerint egy kárpátaljai óvóhelyre kerülnek to-
vább a matracok és az ágyneműk. A még meglé-
vő adományok nagy részét még ezen a héten át-
szállítjuk Református Szeretetszolgálat alsóörsi 
raktárába, onnan kerülnek továbbszállításra a be-
fogadóhelyekre, illetve egyenesen Kárpátaljára.

A  továbbiakban a már  mondhatni  kialakult  
rend  szerint folytatjuk a gyűjtést. Az esetleges 

felajánlásokat elsősorban a környékben befoga-
dott családoknak adjuk. Amennyiben egy kisebb 
adag összegyűlik azt Alsóörsre szállítjuk majd 
át. Elsősorban továbbra is tartós élelmiszereket 
(melyből a befogadott családok főzni tudnak), 
illetve tisztasági szereket, takarításhoz, mosás-
hoz, mosogatáshoz szükséges fogyóeszközöket 
várunk. Ha konkrét dolgokra van szükség - több 
ilyenre is volt már példa, pl. elektromos fűtőtest, 
laptop- azt a gyülekezet facebook oldalán köz-
zétesszük.  Ezekre a felhívásokra eddig is pillan-
tok alatt kaptunk segítséget minden esetben.

 Az itteni családok helyzete rendezettnek mond-
ható a civil és az önkormányzati felajánlásoknak 
köszönhetően.  A Zánkai Önkormányzat minden 
hétköznap ingyen ebédet biztosít a két család ré-
szére, az egyik édesanya, akinek még nem volt 
magyar telefonja, előfizetéses készüléket kapott, 
valamint a két 18 év alatti online oktatásban nem 
részesülő gyermek óvodába és iskolába törté-
nő integrálásának intézése is folyamatban van.  
A civil felajánlások pedig a vacsorameghívástól, 
a különböző tárgyi és pénzbeli támogatásokon 
keresztül folyamatosan érkeznek és érkeztek.

 Zárásként még egy gondolatot szeretnék meg-
osztani. Néhány nappal a háború kitörése után 
látva a lelkesedést és az összefogást, megfogal-
mazódott bennem egy félelem. Meddig tart ki ez 
a lelkesedés? A háború és a nyomorúság elveszti 
hírértékét, lassan immúnissá leszünk erre az egész 
kialakult helyzetre, pedig a nyomorúság nem-
hogy nem kisebb, de vélhetően egyre nagyobb 
lesz. Sokaknak mondtam akkor tanácsként lát-
va a lelkesedést: úgy segítsenek, hogy tudjanak 
adni holnap is holnapután is és azután is, mert 
szükség lesz rá. Ezért választottam ehhez a rövid 
kis híradáshoz buzdításként Pál apostol szavait:

„Ti pedig testvéreim, ne 
fáradjatok bele a jó cselek-

vésébe!”2 Thessz,3,13

Áldott Húsvétot kívánok 
minden kedves olvasónak!

Gondos Gábor Ferenc 
lelkipásztor

Hírmondó
Zánkai
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 Húsvét
 Honnan ered, mi a lényege...

E G Y H Á Z

Hírmondó
Zánkai

 Egy nagyon várt ünnep. Jelenti a Tavaszt, a meg-
újhodást, a nagytakarítást, a népszokások fele-
levenítését, a családi együttlétet. Most két év 
karantén után főleg. De valóban ennyi? Ahogy a 
természet is megújul, valami misztikus folyamat 
játszódik le évről évre, a látszólag száraz ágból 
rügy fakad, majd virág és termés. Az ember lelké-
ben is beindul egy megújhodási folyamat. Honnan 
ered ez, mi a lényege, ennek járunk egy kicsit utá-
na a kereszténység és a népszokások tükrében. 

 A húsvét mozgóünnep: a tavaszi holdtölte utáni 
első vasárnap, március 22. és április 25. közé esik. 
A zsidó vallás szerinti neve pészah, az egyipto-
mi rabságból való kivonulásra, megszabadulásra 
emlékeznek. A legnagyobb keresztény  ünnep, a 
karácsony és a pünkösd mellett. Jézus Krisztus 
kereszthalála, feltámadása, megváltásunk történe-
te. Érdemes  kutakodunk az interneten is a  nagy 
keresztyén/keresztény vallások honlapján, sok 
mindent megtudunk. Ha részt veszünk templomi 
szertartásokon, sok mindent megérezhetünk. Ha 
elbeszélgetünk hitoktatásra járó gyerekünkkel, ha 
felkészülünk a 40 napos böjti időszakban, ha mi is 
akarunk megtisztulni, nemcsak a házunkat takarí-
tani, akkor közelebb kerülünk a titokhoz. Jézus egy 
héttel húsvét előtt,  virágvasárnap bevonult Jeru-
zsálembe szamárháton, pálmaágakat lengettek 
előtte  az emberek, amerre haladt. Ezzel kezdetét 
veszi Jézus szenvedéstörténete, a  nagyhét. Mivel 
nálunk nem honos a   pálma, ezért barkát szentel-
nek ennek emlékére. A német nyelvterületen en-
nek a  vasárnapnak Palm - Sonntag/Palmensonntag 

a neve. A nagyhét három kiemelkedő napja: nagy-
csütörtök, nagypéntek, nagyszombat. Nagycsütör-
tök az utolsó vacsora, az Eucharisztia (oltáriszent-
ség), az Úrvacsora  alapításának ünnepe,  valamint 
Jézus elfogatásának, kihallgatásának, halálra ítélé-
sének története. A nagycsütörtöki misén elhallgat-
nak a harangok, „Rómába mennek” és csak nagy-
szombat este jönnek vissza.  Nagypéntek Jézus 
kereszthalála, az evangélikus és református vallás 
legnagyobb ünnepe. Mivel Jézus idejében napnyug-
takor már a következő nap kezdődött,  így  húsvét 
vigíliáján, nagyszombat este  ünnepeljük Jézus fel-
támadását.  Ekkor van a feltámadási körmenet is 
a katolikusoknál.  A húsvéti szentmise keretében 
történik  az ételszentelés,  ami egyúttal egy  szép 
népszokás is.  De bármelyik keresztény/keresztyén 
vallással kapcsolatban  elmondhatjuk,  a húsvéti 
ünnepkör liturgiája  különösen szép és felemelő.

  Húsvéthétfő a locsolkodás napja. A lányos házak-
nál, de nemcsak ott,  festik a tojásokat, készítik a fi-
nomságokat, a lányok várják a kiszemeltet…. A fiúk 
csapatostul járnak locsolkodni, parfümmel, „szagos 
vízzel”, szódás szifonnal, netán egy vödör vízzel….
Mondják a viccesebbnél viccesebb versikéjüket… 
A kisebb fiúk pénzt kapnak. Az én fiaimnak annak 
idején ez lett a nyári fagyi pénzük. Természetesen 
vidékenként más és más szokások is lehetnek. A 
gyerekek lelkesen készítik a kertben a nyuszifész-
ket, várva bele az ajándékot. A húsvéti ünnepkör-
nek is gazdag néphagyománya van. Néprajzban 
gazdag vidékeken sok népszokást elevenítenek 
fel, különféle  turisztikai programok kapcsolód-
nak hozzá, de az „okos eszközök” is sok ismeretet 
nyújtanak.  Mindnyájunknak áldott, szép húsvétot! 

Marosszékyné Csósza Mária

 Húsvéti 
 istentiszteleti rend falunkban

Evangélikus: 
• Nagypénteken és húsvétvasárnap 8.30,  
• húsvéthétfőn 11 –kor, úrvacsorás istentisztelet. 

Református: 
• Nagypénteken este 6-kor, 
• Húsvétvasárnap- és hétfőn 11-kor, úrvacsorás 

istentisztelet. 

Katolikus: 

Április hóban is marad a vasárnapi istentiszteleti 
rend, vagyis a fél kilences  kezdés, kivéve 
• Húsvétvasárnap. 8.15-kor ételszentelés, majd 

az ünnepi szentmise. 

A nagyheti szertartások: 
• Nagycsütörtökön 15.30, 
• Nagypénteken 15.,  
• Nagyszombaton 15.30.  

Marosszékyné Csósza Mária

Hírmondó
Zánkai



13

  2022. április  32.évf.  1.szám.

  Bozzay Suli Farsang          
1. osztály

  Bozzay Suli Farsang           
3. osztály

  Bozzay Suli Farsang           
5. osztály

  Bozzay Suli Farsang          
7. osztály

  Bozzay Suli Farsang           
2. osztály

  Bozzay Suli Farsang           
4. osztály

  Bozzay Suli Farsang           
6. osztály

  Bozzay Suli Farsang           
8. osztály

Hírmondó
Zánkai
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Adomány gyűjtés  
a Bozzay Pál Általános Iskolában

  Arany János magyarverseny           
középdöntőjébe jutott tanulóink

Hírmondó
Zánkai

1848. március 15.  
Megemlékezés az Iskolában

A Magyar Kultúra Napja  
Tánc - tánc - tánc

Sport43  
Program az eplényi síarénában

Bozzay Suli  
Asztalitenisz bajnokság

Röplabda  
Országos Szupermini Bajnokság

Úszó Nemzet program  
Első osztályosok úszni járnak
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„Süsü”  
1.osztályosok mesejátéka

„Süsü”  
1.osztályosok mesejátéka

„Répa”  
1.osztályosok mesejátéka

BalaTóni nap  
Sorversenyek, sulisok - ovisok együtt

BalaTóni nap  
„Felfedezőtúra” irány a tantermek

BalaTóni nap  
BalaTónis párna sorsolás

BalaTóni nap  
„Felfedezőtúra” irány a tantermek

BalaTóni nap  
„Felfedezőtúra” irány a tantermek
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Végre megjött a hó
Önfeledt játék az Ovi udvarán

1848. március 15.  
Megemlékezés a temetőben

Zánka TV  
Elérkezett az 1000. adás

Farsang az Oviban  
Színes maskarába öltöztek az ovisok

A Víz Világnapja  
Ismerkedés a természettel

A Víz Világnapja  
Ismerkedés a természettel

Zánka TV  
Elérkezett az 1000. adás

Zánka TV  
Elérkezett az 1000. adás
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 Zánka TV
 1000. adás köszöntő

M É D I A

 Szeretettel köszöntök minden kedves Zánka tv 
nézőt! 
1000. adásunkat látják. 

  Szokásos  beköszönésem  helyett  engedjék  meg 
nekem,  hogy  kicsit  ünnepeljek,  számot vessek,  s 
hozzá elérzékenyüljek.

  Hosszú út vezetett az 1000. adásig. Mikor is kez-
dődött? Még a múlt évezredben. Az alapító, Vass 
Gyula, édesapám szerelme az elektronika iránt már 
gyerekkorában fellobbant: rádiót bütyköltek ösz-
sze barátjával, melyen még adást is lehetett fogni.  
 Egészen kicsi lány lehettem, akkortájt ő fekete- fe-
hér fotókat hívott elő a vaksötét fürdőszobában, 
ahova én is bemehettem. Nagyon izgalmas volt!

 Mindig kitalált, feltalált valamit, mindig dolgo-
zott, vállalkozásokat alapított édesanyámmal, 
akivel együtt a mai napig páratlan párost alkot-
nak, életüket a folyamatos lelkesedés, ötletek és 
kreativitás kíséri! Könyvelőirodát alapítottak, s 
vízibicikli kölcsönzőt, mely a csodás ’80-as, ’90-
es években minden nyaram emlékezetes hely-
színe volt. És azokat a stabil, elnyűhetetlen és 
mutatós bicikliket ő tervezte és alkotta meg…

 Aztán jött a Zánka Tv ötlete. Az önkormányzat 
az ügy mellé állt. Nem volt akkor itt a környéken 
hozzá hasonló. Csak a városokban. Újságíróis-
kolát végzett, s autodidakta módon kitanulta a 
technikát, súgógépet készített, élő adást közve-
tített. Kapcsolatot teremtett és a mai napig tart 
más médiákkal: Tihany Tv, Füred Tv és mások. 

 Ő segítette életre az Akali Tv-t, s ő alapítot-
ta a Szepezd Tv-t, melyet nagyon sok éven át a 
Zánka Tv-vel párhuzamosan működtetett. Ott 
voltam, részt vettem, nagy teljesítmény volt.

 A hosszú évek alatt sokan segítették munkáját. Az 
első bemondónk Gőgös Virág volt, tőle vettem át 
a feladatot. Még sógornőmet, dr. Paulusz Veroni-
kát, és lányomat, Stumpf Enikőt is láthatták a gre-
en box előtt. A technikai feladatokban testvérem, 
Vass Gyula és Fekécs Zoltán segítettek, mindkét ki-
váló szakemberre bármikor lehetett számítani. Ri-

porterként és kamerásként hálásak lehetünk Stróbl 
Gábornak és a drága Jónás Sándornak, aki szív-
ügyének tekintette a Zánka Tv-t. Szeretettel emlé-
kezünk rá. Édesanyám pedig motorja mindennek: 
riporterkedik, cipekedik, hivatalos ügyeket intéz.

 Édesapám élete a kütyük, cd-k, pendrive-ok, ve-
zetékek, mikrofonok, kamerák, állványok, szá-
mítógépes és falubeli, környékbeli programok, a 
„felért a videó!” öröme, egyszóval a stúdió körül 
forog. Ez számára örökös kihívás, önmegvalósítás 
és öröm, olyan munka, amit szívvel- lélekkel végez.

 Az interneten farsangok, ballagások, évnyitók, 
évzárók, március 15-ék, október 23-ák, karácso-
nyok, mindenféle ünnepek, önkormányzati ülé-
sek, a Faluház, klubok, egyesületek számtalan 
eseménye elérhető, megnézhető a Zánka Tv you-
tube csatornáján, ahol több, mint 27000 felirat-
kozója van. Persze, ez a szám Zánkát is dicséri! 
A feltöltött videókkal lehet nosztalgiázni, újra-
élni a szép pillanatokat, s természetesen az idő-
szerű hírekről is tájékozódni tudunk általuk.

 Szeretettel, tisztelettel köszöntöm a Zán-
ka Tv minden régi és jelenlegi dolgozó-
ját és minden kedves Zánka Tv nézőt. Kö-
szönöm eddigi megtisztelő figyelmüket!

Stumpfné Vass Violetta

Hírmondó
ZánkaiHírmondó
Zánkai
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 Hírek a Faluházból

F A L U H Á Z  -  K L U B É L E T

Sajnos a vírushelyzet miatt zárt ajtók mögött 
ünnepeltek a színjátszók, hiszen a hatályban 
lévő kormányrendelet mást nem tett lehetővé. 
Így először egy kisfilmet forgattunk az utcán a 
kultúrával, a Himnusz születésével kapcsolatosan, 
majd visszakapcsoltunk a Faluházba, ahol a jelen-
legi színjátszós tagokat kérdeztük egyrészt a klub 
indulásával, másrészt a 10 év alatti szerepekkel, 
fellépésekkel, a legszebb pillanatokkal, emlékek-
kel kapcsolatosan. Sok minden történt az évek 
alatt, számtalan fellépést és vidám sztorit idéztek 
fel a csapat tagjai. Mivel az igazi, nyilvános szü-
letésnapi program most elmaradt, az őszi hóna-
pokra tervezzük az ünneplést egy tágabb körben, 
a színjátszókör minden egykori színpadra lépett 
tagjával, és a falu lakosságával. Reméljük lesz rá le-
hetőségünk, hogy ezt a tervünket megvalósítsuk!

A 2022-es év első programja a Ma-
gyar Kultúra Napja volt, amelynek 
keretében 10. születésnapját ün-
nepelte a Zánkai Színjátszókör.

2022. január 26-án rózsaszínben ragyo-
gott a Zánkai Strand bejárata, ugyan-
is Zánka is csatlakozott a Giro d’Ita-
lia - Rózsaszín fények éjszakájához, 

ezért 100 nappal a verseny magyarországi start-
ja előtt speciális megvilágítást kapott a Zánkai 
Strand főépülete, bejárata. A 105. Giro d’Italia 2022. 
május 6-án startol Budapestről három magyar-
országi szakasszal. A verseny megrendezése pá-
ratlan lehetőség hazánk számára. Magyarország 
három napra a világ figyelmének középpontjába 
kerül, három napon keresztül a televíziós közve-
títés során, a mezőny mellett Magyarország leg-
szebb tájait, ikonikus helyszíneit, turistákat hívo-
gató nevezetességeit is megmutatják a világnak, 
így 2022. május 8-án Zánka is rivaldafénybe kerül, 
hiszen ezen a napon érnek településünkre a ke-
rékpárosok, így élőben is szurkolhatunk nekik! 

2022. február 18-án, pénteken este 18 
órakor az Ismeretlen Ismerős soroza-

tunk 7. adását tekinthették meg az ér-
deklődők, a Faluház Facebook oldalán.

Vendégünk volt Dr. Oláh Kálmán, aki számtalan 
címet mondhatott már magáénak, de most első-
sorban, mint magánembert kérdeztük. Hol? Ho-
gyan? Mikor? Miért? Kérdések és válaszok egy 
másik szemszögből. A beszélgetés során vissza-
tértünk szülőfalujába, az óvodás és iskolás éveire. 
Elmesélte nekünk és a nézőknek a gyermekkori 
csibészségeit, az ártatlan békaboncolásait, hiszen 
már kicsi korában eltökélte, hogy orvos szeretne 
lenni. Ámulattal hallgattuk a rengeteg élményt, 
a sok küzdelmet, mire eljutott az orvosi címig, hi-
szen keményen megdolgozott mindenért. A ta-
nulmányi gyakorlatnak köszönhetően ismerte 
meg feleségét Andreát, akivel azonnal tudták, 
hogy egymásnak teremtette Őket a sors, és rög-
tön elválaszthatatlanok lettek. Mára már szép, 
nagy családot tudhatnak magukénak, hiszen négy 
gyönyörű gyermekkel áldotta meg őket az élet. 
Zánka pedig hálás lehet, hogy ilyen nagyszerű Csa-
ládorvosa van! Köszönjük a műsorban való részvé-
telt, további sok sikert, jó egészséget, és boldog 
éveket kívánunk a mi kis településünkön, Zánkán!

2022. február 26-án Maskarás Télűző 
Farsangi Mulatságot tartottunk a Fa-
luház udvarán. „Ahhoz, hogy elűzzük 
végre a telet, mindenkire szükség lehet,

jelmezben és maskarában, vagy éppen egy nagy-
kabátban, álarcosan, de vidáman itt a helyed a 
mulatságban!” – szólt a felhívás. Sokan összejöt-
tünk ezen a délutánon, kicsik és nagyok vidáman 
űztük a telet a Magyar Tenger Népdalkör vezény-
lete alatt. A vidám műsor után együtt táncoltunk, 
a gyerekek népi játszótéren szórakozhattak, de 
volt ott finom forralt bor, meleg tea, és a párat-
lan Farsang Farka Fánk, melyet Bácsiné Kati néni 
sütött a télűzőre érkezőknek, amit nagyon szé-
pen köszönünk neki! Aki még ezután is éhes ma-
radt, a Medgyaszay féle kürtős kalácsból kedvé-
re vásárolhatott. Szóval a telet próbáltuk elűzni, 
Farsang Tónit is elégettük, de a lényeg, hogy egy 
kellemes délutánt tölthettünk el végre együtt.

Elérkezett a március, és 2022. március 
8-án este, Nőnap alkalmából a Zánkai Ne-
vesincs Színjátszókör férfitagjai megle-
petés köszöntővel készültek a hölgyek-

nek, melyet a Faluház Facebook oldalán tekinthet-
tek meg. Mivel a vírus még mindig itt volt közöttünk,  

Hírmondó
ZánkaiHírmondó
Zánkai



19

  2022. április  32.évf.  1.szám.

F A L U H Á Z  -  K L U B É L E T

ezért úgy döntöttünk, hogy az ilyenkor szokásos 
nagyszabású Nőnapi műsor helyett egy videoklipet 
forgatunk, hogy a hölgyek méltóan meg legyenek 
ünnepelve. Már január végétől elindult a nagy ké-
szülődés a Faluházban, hiszen a kisfilmet hosszas 
előkészület, és több próba is megelőzött, majd pe-
dig miután az egyik próba alkalmával szinte a teljes 
csapat elkapta a koronavírust, külön-külön, több 
csoportban vettük fel az egyes részeket. Szeren-
csére a két operatőrünk Böhm Marcell és Morvai 
Tamás boldogan állt ismét szolgálatunkra. Estén-
ként forgattak a Faluházban, majd egy hideg va-
sárnapi napon a Balaton-parton, ahol a fiúk majd 
megfagytak kabát nélkül, de muszáj volt helyt áll-
niuk, hogy a műsor olyan legyen, amit a lányok, 
asszonyok örömmel néznek meg. A visszajelzések 
alapján, úgy tűnik sikerült a meglepetés, hiszen a 
Zánkai Nőnapi köszöntőt több mint 2.800-an te-
kintették meg a Faluház Facebook csatornáján. 

2022. március 11-én pénteken délután 
14 órai kezdettel ünnepi megemléke-
zést és koszorúzást tartottunk Zánka 
Község Önkormányzata, a Bozzay Pál 

Általános Iskola és a Faluház szervezésé-
ben március 15. alkalmából. A koszorúzás elő-
ször a Bozzay Pál Általános Iskola előtt kez-
dődött, majd a temetőben folytatódott Thury 
Károly honvéd hadnagy, református lelkész, Vad-
nay Rudolf jogász, nyelvész, Herczeg János hon-
véd huszár és Bozzay Pál  honvéd, költő sírjánál.
Megemlékező beszédet mondott Sánta La-
jos iskolaigazgató úr. A műsort a Bozzay 
Pál Általános Iskola diákjai adták. Köszön-
jük a gyerekeknek a szép verseket, a felkészí-
tő tanároknak pedig a lelkiismeretes munkát!

2022. március 25-én egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően a Dé-
ryné Program keretében láthat-
tuk  A vigéc című színházi előadást

a Térszínháztól. Páskándi Géza zord bohózatában 
nemzeti megmaradásunkról, hagyományaink, ér-
tékeink megőrzéséről szólt. Az abszurdoid közép-
pontjában egy család állt, korosodó házaspárral 
és egy szem leányukkal. Köznapi életüket egy jö-
vevény, egy kereskedelmi utazó, egy háztartási 
gépekkel házaló vigéc zavarta fel. Ez a törpe, ez a 
zsugorított Mefisztó, a jobb élet reményéért cse-

rébe nagy árat kért tőlük.  Anyanyelvük, történel-
mük és kultúrájuk elfelejtését. Páskándi darabjának 
időszerűsége aligha kétséges, ízig-vérig mai, sokat 
merített a commedia dell’arte hagyományaiból. Az 
előadás a Déryné Program hozzájárulásával való-
sult meg, köszönjük a lehetőséget, jó program volt.

 Reméljük, hogy az idei évben zökkenőmen-
tesen szervezhetjük a további programokat, 
és örömet szerezhetünk a rendezvényekkel! 
Egy kis ízelítő, hogy mi is várható a közeljövőben. 
Április 18-án Húsvéti tojáskereső túrát szervezünk, 
majd május elsején nagyszabású Családi Majálisra 
készülünk, ahol terveink szerint kicsik és nagyok 
is jól szórakozhatnak majd. A nyári programo-
kat egy Szent Iván éji szezonnyitó rendezvénnyel 
fogjuk kezdeni június 25-én, ahol az Arábia Has-
táncosok és a Miskolci Illés Emlékzenekar fogja 
szórakoztatni az érdeklődőket, majd július 16-30. 
között végre megrendezhetjük a Zánkai Borhe-
teket. Július 2. és augusztus 21. között minden 
nap várjuk a gyermekeket az Animációs téren, 
ahol a következő programok várják a kicsiket:

• Gyermek kézműves foglalkozás, hétfő-vasárnap
• Zumba: kedd, csütörtök, szombat
• Vízi torna: hétfő, szerda, péntek
• Gyermekműsor: minden szombaton
• Strandmozi: pénteki napokon – alkalmanként

 A részletes programot következő szá-
munkban olvashatják. Tartsanak velünk!

Hírmondó
Zánkai

Kellemes Húsvéti Ünnepeket, és jó egészséget 
kívánunk Mindenkinek!

Böhmné Kocsis Szilvia
Böhm Tamás

Bácsiné Bogáncs Nikoletta
Zánka Faluház
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 10 éves a Zánkai
 Nevesincs Színjátszókör 
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 2012. január 20-án A Magyar Kultúra Napján vetette 
fel Szabó Péter közvetlenül a műsor után, hogy mi 
lenne, ha alakítanánk egy színjátszókört Zánkán, és 
az emeleti irodában azonnal el is kezdődött a szer-
vezkedés. Másnap elindult a toborzás, és a Nőnapra 
már felállt a férfigárda. A siker önmagáért beszélt, 
szem nem maradt szárazon, a nézőtéren. A fiúk oda-
tették magukat. Így nem maradt más választása a 
lányoknak sem, megindult a májusi férfinapra a ké-
szülődés. Nagy megbeszélést tartottunk a Faluház-
ban, ahová sokan eljöttek a hívó szóra, de többen 
leszögezték, hogy vagy függönyhúzónak, vagy ru-
határosnak, esetleg súgónak jelentkeznek. Termé-
szetesen elfogadtuk a feltételeket, és május 19-ére 
már teljes volt a csapat, persze a függönyhúzók és 
a ruhatárosok is szerepet kaptak, észre sem vették 
és már a színpadon álltak. A siker ismét tarolt. Ezzel 
az első két fellépéssel össze is állt a csapat, fiúk-lá-
nyok, vagyis Zánkának megalakult a színjátszóköre. 

 Az elmúlt évek alatt sok minden történt, ren-
geteg fellépésünk volt Zánkán, és a környező 
településeken egyaránt. A 10 év során közel 40 
fő lépett színpadra a színjátszókör színeiben…

 Általában saját darabokat játszunk, melyeknek a 
szövegét Böhm Tamás írja rá a szereplőkre szemé-
lyiségük, foglalkozásuk szerint. Előadunk színda-
rabokat, ünnepi műsorokat, nyitótáncokat, egy-
szóval, ha kell, akkor megálljuk a helyünket egy 
ünnepi műsoron, de egy Nőnap, egy Férfinap, 
vagy akár egy nyitótánc sem okozott még gondot. 

 A lányok műsorában mindig partner volt a Magyar 
Tenger Népdalkör, és ez az együttműködés boldog 
pillanatokat hozott mind a szereplőknek, mind a 

nézőknek. Az asszonyok boldogan énekeltek és 
játszottak velünk, bármit kitaláltunk azonnal igent 
mondtak rá, így voltak már pompon lányok, apácák, 
dámák, és még sorolhatnánk. Mindig számíthattunk 
rájuk, amiért hálás köszönettel tartozunk nekik!

 Rengeteg jelmezünk van a ruhatárunkban. Nagyon 
sok mindent kaptunk magánszemélyektől, színhá-
zaktól, a táncruhákat úgy kölcsönöztük egy hévízi 
kölcsönzőből, de a ruhák nagy részét Karácsonyné 
Zsuzsának köszönhetjük, aki szinte minden jelmezt 
előteremtett nekünk, bármit meg tudott varrni.

 Nagyon sokat dolgozunk a részleteken, ezért a 
színpadi kellékeket is állandóan megújítjuk, fes-
tünk és fűrészelünk, hogy mindig a megfelelő 
bútorok, és színfalak tűnjenek fel, amikor a füg-
gönyt elhúzzuk. Ilyenkor barkácsműhellyé alakul 
át a Faluház, míg aztán minden a helyére kerül.

 A színjátszókör olyan nekünk, mint egy nagy 
család. Szerdánként próbálunk, és tanulunk, 
de aztán jönnek a kirándulások, a születésna-
pok, amikor lazíthatunk. Minden évben több 
napra elutazunk, melyre egész évben szedjük 
a tagdíjat. Ilyenkor túrázunk, szerepjátékokat 
játszunk, és kikapcsolódunk. Ekkor kovácsoló-
dik össze igazán a csapat. Mindig és mindenkor 
számíthatunk egymásra, ami nagyon jó dolog! 

     A 10 éves évfordulónkat sajnos a vírus miatt 
egyedül ünnepeltük, nem lehetett nyilvános ünne-
pet tartani, de terveink szerint ősszel szeretnénk 
ezt bepótolni, amikor minden eddigi tagunkat és az 
egész falut szeretnénk meghívni egy ünnepi estre. 

 Köszönjük a sok tapsot, a sok bíztatást, 
amit ez elmúlt 10 év alatt kaptunk Önöktől!

 A Színjátszókör vezetője: 

Böhm Tamás és Böhmné Kocsis Szilvia
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 KERTBARÁT KÖR
 Kertbarát Nőnap 2022
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  A Kertbarátok téli összejövetelei-
nek hagyományos lezárása hosszú 
ideje a nőnapi vacsora. 2020 már-
ciusában is elkezdtük szervezni a 
megünneplést, de a pandémia sajnos 
közbeszólt. Idén a korlátozások fel-

oldását követően ez első szervezett programunk 
nem vitás, hogy a nőnapi vacsora volt. Március 18-
án nagy örömmel jöttünk újra össze a Theodora 
Étteremben egy kellemes hangulatú vacsorára. Ta-
máséknak köszönhetően ismét finomakat ettünk 
és a kertbarátok közel két év kihagyás után végre 
ismét megkóstolhatták egymás borait. A vacso-
ra mellett jókat beszélgettünk és örültünk, hogy 
szinte a teljes csapat összejött erre az estére. Zá-
rásként pedig elénekeltük a Kertbarát indulót, me-
lyet a Kertbarátkör 50 éves megemlékező ünnep-
ségére tanultunk meg. Reméljük, a jövőben több 
alkalommal és rendszeresen is tudunk találkozni.

Bácsi Krisztina

Hírmondó
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 NŐKLUB
 „Vacakolásaink”

  Kivártunk és kivárunk. Azt hiszem 
ez a legjobb kifejezés a mi klubéle-
tünkre is. Közben az Életmód klub-
bal közös facebook csoportban 

felkerült/felkerül  egy-egy, vagy több elkészült mun-
kánk fényképe. Lelkesen lájkoljuk és újabb kedvet 
kapunk a saját kézműves formánk karbantartására. 

 Ezt a klubot az alkotás öröme tartja egyben. Fel 
is ötlött, mi lenne, ha a  karanténban készült „Va-
cakolásainkat” /Némethné Irmus után szabadon/ 
a nagyközönségnek is bemutatnánk.  Már volt egy 
sikeres kiállításunk a Faluházban, -  2020 januárjá-
ban, amikor is  10 évesek lettünk – a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmával. Valami ilyesmire készülünk….

   Mindenkinek szép húsvétot, családi és rokoni, bará-
ti összejöveteleket, a hölgyeknek sok locsolkodót!  

Marosszékyné Csósza Mária klubvezető 

 HONISMERET 
 járvány és háború idején 

  A járványon talán túl vagyunk, hogy a 
háború mit hoz, nem tudhatjuk. Jövőbe 
vetett bizalmunkat úgy fejezhetjük ki 
a leginkább, ha tervezünk. Ezért aztán 
néhány program előkészítése már fo-
lyamatban van. Húsvét után Hangodi 

László tapolcai történészt várjuk a Faluház nagyter-
mébe. Előadásának apropója a nemrég megvásá-
rolt, 18. századi zánkai birtok- felosztási szerződés. 
A birtokosok egyike az Esterházy grófok csobánci 
uradalma.  Hangodi  László felkérésünk  alapján a cso-
bánci   birtok   történetéről fog előadást tartani oly 
módon, hogy egyben értelmezi a zánkai okiratot is.     
  Hagyományos programunk a rövid, egy délutánt 
betöltő autós kirándulás. Felvettük a kapcsolatot 
Kiskós Dáviddal, az Erzsébet Táborok igazgatójá-
val. Írásbeli ígéretet kaptunk, hogy a tavasz folya-
mán fogad egy zánkai csoportot, és bemutatja a 
megújult tábort. Sok egykori úttörővárosi dolgozó 
szeretett volna már körülnézni a nagy hírveréssel, 
óriási költséggel felújított intézményben. Minded-
dig ez lehetetlen volt, most azonban megnyílnak 
a kapuk! A kirándulásra természetesen minden-
kit várunk, nem csak a Honismereti kör tagjait.

  Eddig sem töltöttük azonban teljes bénultságban 
az időt. Részt vettünk a bozzaysok március 15-i 
megemlékezésén, és a temetőben virágokat és 
egy koszorút helyeztünk el a szabadságharc hőse-
inek sírjain. A megújult községi könyvtárban méltó 
helyet kapott a helytörténeti különgyűjtemény. 
Az iratanyagot egy szekrényben, a kölcsönözhető 
könyveket és gépelt kéziratokat jól áttekinthető-
en, szabadpolcon helyezte el Filepné Juli. Itt ve-
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hetjük kézbe Poór Ferenc magánkiadású, Zánka 
mindennapjainak történetével foglalkozó sokköte-
tes sorozatát is, amely igazi csemegét kínál a közsé-
günk múltja iránt érdeklődő nagyközönség számára.     
  A Zánkai Hírmondóban az új főszerkesztővel 
együttműködve fenntartjuk a helytörténeti rova-
tot. Ezúttal az élet szerkesztette a megjelenést. 
Poór Ferencnek a Balatoni Úttörővárosban elszál-

lásolt NDK-s menekültekről szóló írása sok éve 
várja az alkalmat, hogy olvasók elé kerüljön. És 
íme, itt az aktualitás: Zánka ismét menekülteket 
fogad be, a különbség azonban alapvető. A rend-
szerváltás idején a jobb élet reményében menekül-
tek, most a puszta létezésért futnak az emberek.

György Péter klubvezető

Hírmondó
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V I S S Z A T E K I N T Ő

 23 éve történt
 Keletnémet menekültek Zánkán

  A berlini fal felépítését (1961) követően egyre 
több keletnémet állampolgár próbált meg más 
szocialista országokon, így Magyarországon ke-
resztül eljutni az NSZK-ba. Az NDK vezetése és 
a keletnémet Állambiztonsági Minisztérium (a 
hírhedt Stasi) ezért potenciális disszidensként 
tekintett azon állampolgáraira, akik a szabadsá-
gukat egy nyugati országgal határos szocialista 
országban töltötték. A szervezetten, majd ké-
sőbb egyre nagyobb arányban önálló turistaként 
utazó keletnémeteket a Stasi folyamatos megfi-
gyelés alatt próbálta tartani, ezt nálunk a "test-
vérszervek támogatásával és tudtával" ide kihe-
lyezett operatív csoportjai révén valósította meg.

 A  keletnémet és a magyar állambiztonság kooperá-
cióját az 1960-as években az aktív barátság jellemez-
te. Szoros volt az együttműködés a nyugati cégek 
hazánkba utazó képviselőinek megfigyelésében, el-
sősorban a gazdaság területén, majd az 1970-es évek-
ben a turizmus került a megfigyelés központjába.

  Az NDK nevű börtönbe bezárt keletnémet állam-
polgárok és nyugatnémet rokonaik megfigyelése a 
magyar belügyi szervek (III/II. alosztály) segítségé-
vel ártatlan emberek életének tönkretételét, csalá-
dok tragédiáit eredményezte. Különösen kiemelt 
megfigyelési terepe volt az operatív csoportoknak 
a Balaton partja, hiszen köztudott, hogy az ide ér-
kező nyugatnémet turisták itt tudtak elképzeléseik 
szerint zavartalanul találkozni keleten maradt roko-
naikkal egy közös nyaralás keretében. És innen lehe-
tett megszervezni (szerencsés körülmények között)  
a  keletnémet  rokonok   nyugatra  szöktetését is.

  Az operatív csoportok (köztük a balatonfüredi 
operatív csoport is) telepített tisztjei, ügynökei és 
a szezonálisan alkalmazott besúgók segítségével 
tüzetes megfigyelés alatt tartottak minden olyan 
helyszínt (például a balatonfüredi, balatonakali, 
révfülöpi kempingek, strandok, szórakozóhelyek 
stb.), ahol keletnémet állampolgárok nyugati ál-
lampolgárokkal találkozhattak, és minden olyan 
célszemélyt, akire felhívták a figyelmüket, vagy 
akit valamiért gyanúsnak találtak. A balatonfüre-
di csoport technikai eszközeit a megfigyelések-
re a hetvenes évek közepén egy filmfelvevő, egy 
teleobjektívvel felszerelt fényképezőgép, egy ci-
garettatárcába rejtett mini fényképezőgép, egy 
fénymérő és három diktafon képezte. A segít-
ségükkel készített felvételeket a budapesti köz-
pont dolgozta fel. A besúgók között keletnémet 
szervezett turistacsoportokat kísérő idegenve-
zetők is voltak. Az 1970-es években a siófoki és 
balatonfüredi operatív csoportok mellett nyolc 
„nem hivatalos” munkatárs (besúgó) tevékeny-
kedett, bevetési idejük 15 és 30 nap közé tehető.

 Magyarország idegenforgalmi fejlesztési ter-
vei (a kemény valutával fizető nyugati vendé-
gek becsalogatása) azonban idővel a kezdeti jó 
kapcsolatok meggyengüléséhez vezetett, mert 
a növekedő idegenforgalom mellett a magyar 
belügyeseket már kevésbé érdekelte a keletné-
metek „disszidálási” terveinek kiderítése. Ezért 
a Stasi megnövelte balatoni operatív csoport-
jainak létszámát és bővítette feladatkörüket is.

  Az 1980-as évek már az igazi tömegturizmus év-
tizede volt, az ország turisztikai célországgá vált. 
A nyugat- és keletnémet turisták magyarországi 
érintkezését a Stasi már nem tudta megakadályoz-
ni, s az is elkeserítette őket, hogy a magyarok szin-
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te ellenük léptek fel néhány turisztikai szervezési 
területen. A keletnémetek turisták elégedetlensé-
ge is fokozottan nőtt, már nem akartak hazájuk-
ba visszautazni, „elfoglalták” az NSzK budapes-
ti nagykövetségét. A fővárosban és környékén 
úgynevezett menekülttáborokban gyülekeztek. 
A zánkai volt úttörőtábor is menekülttáborrá vált 
a nyugatra utazni szándékozók számára. A sop-
roni Páneurópai Piknik (az ideiglenes határnyitás) 
idején Ausztriába áttörő több száz NDK-állampol-
gár távozása váratlanul érte a keletnémet állam-
biztonságiak magyarországi operatív csoportját. 
Még nagyobb lett a pánik, amikor szeptember 10-
én este Horn Gyula külügyminiszter bejelentette a 
hivatalos határnyitást, vagyis az NDK-val 1969-ben 
megkötött vízummentes utazásokra vonatkozó 
egyezmény 6. és 8. paragrafusának felmondását 
(amelyek szerint Magyarország nem enged NDK-ál-
lam-polgárokat harmadik országba távozni).

  Zánkán az úttörőcsoportok hazamenetele után a 
gyakorlatilag kiürült táborból szeptember első nap-
jaiban menekülttábor lett, ahonnan az első kelet-
német csoportok már Horn Gyula bejelentése után 
azonnal elindultak az osztrák határ felé. Aki nem 
kocsival jött a táborba, azokat 11-én osztrák autóbu-
szok szállították el Zánkáról. A hivatalos határnyitás 
óta 10 nap alatt 17500 Magyarországon tartózko-
dó keletnémet állampolgár hagyta el az országot.

   A Stasi kudarcának egyik oka, hogy minden bi-
zonnyal nem rendelkezett beépített ügynökkel 
sem a nyugatnémet, sem pedig a magyar Kül-
ügy-minisztériumban, de még a nyugatnémetek 
budapesti nagykövetségén sem. A zugligeti és a 
csillebérci táborokon belül sem tudtak meg semmi 
lényegeset. Az NDK-állampolgárokat befogadó le-
ányfalui és zánkai menekülttáborokról sem tudtak 
érdemi információkat szerezni. Habár a zánkai tá-
borban az operatív csoportnak volt egy házaspár 
besúgója, de gyakorlatilag semmitmondó jelentést 
tudtak leadni szeptember 12-én. Egy keletnémet 
ügynök jelentése 1989. szeptember közepén arról 
számolt be, hogy augusztus 28-szeptember 7. kö-
zött Zánkán nyaralt – mégpedig a tábor közvetlen 
közelében – azonban nem tudott bejutni a kelet-
német menekültek közé, így csak a szállásadója, 
illetve a környéken lakók és nyaralók véleményét 
tudta jelentésében összefoglalni. Dugába dőlt az 
a terv, hogy az otthon lévő rokonok és ismerősök 
„célzott befolyásolásával” (megfélemlítésével és 
zsarolásával) próbálták volna meg jobb belátásra 
bírni a táborokba gyülekezőket. A magyar határ-
nyitással megkezdte agóniáját a keletnémet bör-
tönállam, és nem kerülhette el az összeomlást. 

Ez az írás a korabeli sajtóhíreken kívül Slachta 
Kristina Megfigyelt szabadság című könyve alapján 
készült.                                 
                                                                        Poór Ferenc
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V I S S Z A T E K I N T Ő

 Akik elmentek

E G Y H Á Z

  Fájdalmas és megható… elment egy házaspár pár nap különbséggel......együtt töltött évek 
után. Gyermekeiket felnevelve, unokáikban gyönyörködve, munkájukban helytállva, jóban, rossz-
ban, egészségben, betegségben, ahogy megfogadták annak idején. A nagy útra is együtt mentek. 

A család fájdalmában osztozunk, emléküket őrizzük! 
Böhm Miklós 1938-2022                 Böhm Miklósné 1941-2022 

 
"Ha te meghalsz, én is meghalok. 

Azért éltem, hogy megtaláljalak, s hogy megtaláltalak, meghalunk mind a ketten. 
Nem hagylak el többet soha-soha......érted? Soha.....! 

 (Vass Albert)

Marosszékyné Csósza Mária
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 Gyóni Géza 
 CSAK EGY ÉJSZAKÁRA...

I R O D A L O M

Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
A pártoskodókat, a vitézkedőket. 
        Csak egy éjszakára: 
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk; 
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek, 
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,  
Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
Gerendatöréskor szálka-keresőket. 
        Csak egy éjszakára: 
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát 
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák, 
Robbanó golyónak mikor fénye támad 
S véres vize kicsap a vén Visztulának.  
Csak egy éjszakára küldjétek el őket. 
Az uzsoragarast fogukhoz verőket. 
        Csak egy éjszakára: 
Mikor gránát-vulkán izzó közepén 
Ugy forog a férfi, mint a falevél; 
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, - 
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.  
Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
A hitetleneket s az üzérkedőket. 
        Csak egy éjszakára: 

Mikor a pokolnak égő torka tárul, 
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról 
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben 
S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem...  
Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket. 
        Csak egy éjszakára: 
Vakitó csillagnak mikor támad fénye, 
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe, 
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, 
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.  
Küldjétek el őket csak egy éjszakára, 
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára. 
        Csak egy éjszakára: 
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva; 
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna; 
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, 
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak 
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak! 
        Hogy esküdne mind-mind, 
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert, 
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent: 
Magyar vérem ellen soha-soha többet! 
- - Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

Gyóni Géza
  (Przemyśl, 1914. november)
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   Gyóni Géza 1884. június 25-én született Gyónon. Írói nevét szülőfalujától vette, erede-
tileg Áchim Géza néven látta meg a napvilágot. Édesapja Áchim Mihály, evangélikus lel-
kész, édesanyja Bekker Gizella. Hatan voltak testvérek (a hetedik testvér, egy bátyja halva 
született). Az 1893 végén, 1894 elején zajló diftéria járvány az Áchim család gyermekein is 

végigsöpört, Géza öccse, a 4 éves Ádám belehalt a betegségbe. A beteg gyermekek ápolásában kimerült 
édesanyja ennek hatására mély depresszióba süllyedt, fia elvesztését soha sem tudta feldolgozni. (Géza 
életében ez nagyon mély nyomot hagyott, élete végéig beárnyékolta a lelkét.) A családi tragédia, illetve 
édesanyja betegsége miatt nagybátyjához, Áchim Ádám szarvasi espereshez került, a szarvasi evangélikus 
gimnáziumba. Csak a szünidőkben utazott haza Gyónra. Kitűnő tanuló, nagyon jó képességű gyerek volt, 
de már ekkor is rendkívül visszahúzódó, szomorkás természetű. Ekkor kezd verseket írni „fekete noteszá-
ba”, melyeket első szerelme, „Zella” (Gizella) ihletett. Több verse is megjelent a Képes Családi Lapban. 
1899-ben meghalt a szigorú, vallásos nagybácsi, ami után Géza a vele együtt lakó Mihály öccsével eléggé 
kicsapongó életet kezdett élni. Édesapjuk vetett véget ennek, szétválasztotta a testvéreket, két külön 
rokonhoz küldte őket – ami tovább rombolta Géza egyébként is sebzett lelkét. Ekkor került a békéscsabai 
evangélikus gimnáziumba, ahová mindezek ellenére jó képességének köszönhetően végül is gyorsan beil-
leszkedett. Ezt követően – édesapja akaratának engedve – 1902-től a pozsonyi egyetem evangélikus teoló-
gus növendéke lett. A versírás mellett újságírással foglalkozott, a Nyugat magyarországi Híradó korrekto-
ra volt. Ekkor vált igazi költővé, 1904-ben jelent meg első verses kötete. A megjelenés napján, 1904. január 
24-én öngyilkosságot követett el, mellkason lőtte magát. A golyó csodával határos módon elkerülte Géza 
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szívét, sikerült megmenteni az életét. Az eset következményeként elbocsátották a Teológiai Akadémiá-
ról. Édesapja hívására 1905-ben hazament Gyónra, ahol jegyzőgyakornok lett, illetve újságírással foglal-
kozott – verseket, szépprózákat, híreket, vezércikket írt és szerkesztett a helyi lapban. Jegyzőgyakor-
noksága miatt többször is Budapestre költözött, ahol továbbra is jobban érdekelte a kulturális élet, a 
kávéházak és a könyvtárak. Barátai segítségével 1910-ben a Soproni Naplónál helyezkedett el, Sopronba 
költözött. Édesapja 1911-ben meghalt. 1913-tól Szabadkán élt, a Bácskai Hírlap munkatársa, versei, szín-
házkritikai írásai jelentek meg. (Szép kordokumentum a televízió és internet előtti világból, hogy a lap 
naponta kétszer jelent meg – sok a munka, írja…) Később a Színházi Újságot szerkeszti. Szabadkán is-
merkedik meg Ellával, utolsó nagy szerelmével. Végre megtalálta a helyét, munkája, költői karrierje és a 
magánélete is szépen alakult végre. 1914. június 28-án  Szarajevóban meggyilkolják Ferenc Ferdinánd fő-
herceget, osztrák-magyar trónörököst és feleségét. Július 31-én behívják katonai szolgálatra, augusztus 
1-én elindult egyenesen Przemyśl-be. Az oroszokkal vívott csaták borzalmai ihlették a Csak egy éjszaká-
ra… című versét. 1915-ben Gyóni Géza kb. 120.000 társával, köztük Mihály öccsével orosz hadifogságba 
esett, Szibériába, Krasznojarszkba vitték őket. Fogoly társai mogorva, zárkózott emberként emlékeztek 
rá, aki alig mozdult ki a barakkból és ha csak tehette mindig verset írt mindenféle szakadt papírokra, 
cetlikre, vagy éppen a falra. 1917. június 8-án betegségben meghalt Mihály öccse. Géza ezután mély de-
presszióba süllyedt. 1917. június 25-én, 33. születésnapján, orosz hadifogságban Szibériában halt meg. 

 Temetéséről Z. Szalai Sándor a következőket írta az 1967-ben megjelent Csak egy éjszaká-
ra című Gyóni-emlékkötet életrajzi tájékoztatójában: „Tízezres tömeg kísérte utolsó útján; ez-
úttal a tábor őrei is fegyver nélkül vonultak ki. A sokféle nemzetségből jött népek végtisztelete 
pedig jelképpé nőtt: a hányatott költősors jóvátételéül is. Barátai vasabronccsal csavarták körül de-
rekát, ha netán hazai földbe kerülhetne vissza, felismerhessék.” (Z. Szalai: Csak egy éjszakára…)

 A költő halálát követően felettese, Molnár Elek ezredes összegyűjtette hagyatékát, mely versek-
ből, novellákból, vázlatokból, néhány ruhadarabból, írószerszámból és két női retikülből állt. Az ösz-
szegyűjtött holmit egy nagy faládába rakták és őrizték egészen a tábor felszámolásáig. Ekkor 
társai legnagyobb bánatára világossá vált, a mintegy kétméteres ládát nem tudják magukkal ha-
zavinni, így az óriási mennyiségű kiadatlan és ismeretlen alkotást elégették. (Fábián: Gyóni Géza)

        dr. Oláh Kálmán

I R O D A L O M
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 Zánkán is legyél űrhajós,              
 a Föld nagykövete!

T U D O M Á N Y

 A Bozzay Pál általános iskola el-
nyerte azt a lehetőséget, hogy részt 
vehessen a SpaceBuzz  nemzetközi 
projektben, amely azt a célt tűzte 
ki, hogy egy virtuális valóság (VR)

alapú oktatási programon keresztül elkalauzolja a 
gyerekeket az űrhajósok világába és egy tapaszta-
latokra épülő tanulás segítségével ösztönözze és 
tanítsa őket a világűrrel, Földünkkel és a techno-
lógiával (STEM, MTMI) kapcsolatos ismeretekre. 

  A tanulók a 12 küldetésből álló foglalkozások kö-
zött egy virtuális űrutazáson is részt vehetnek a 

Spacebuzz rakétában, amely során VR szemüvege-
ken keresztül átélhetik az úgynevezett „Áttekintő 
Hatást” (Overview Effect), amelyet az űrhajósok 
tapasztalhatnak meg, amikor előszőr megpillant-
ják a Földet annak teljes valójában. Ezzel az uta-
zással azt szeretnénk elérni, hogy a zánkai fizika 
szakkörösök (45 fő) az űrhajósok nyomdokaiba 
léphessenek és megtapasztalhassák ugyanezt az 
élményt. Felszállás után, visszapillantva a Földre 
látszik annak törékenysége, felhívva a figyelmet 
arra, hogy mily törékeny életet adó bolygónk, 
a Föld, vigyáznunk környezetünkre, a klímára. 

 A két évvel ezelőtt alakult meg a SpaceBuzz 
konzorcium, holland, francia, olasz és ma-
gyar összefogással. A SpaceBuzz projekt egyik 
szakmai vezető munkatársa Dr. Oláh Éva Má-
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S P O R T

 Giro d’Italia
 Zánkán a világ szeme
 Május 8-án, vasárnap Zánkán is átszáguld a Giro 
d’Italia, a világ második legnagyobb kerékpáros kör-
versenyének a mezőnye, ugyanis Magyarországon 
rendezik a verseny rajtját és első három szakaszát.

 A Giro d’Italia, vagy egyszerűen csak Giro a vi-
lág legtekintélyesebb háromhetes kerékpárver-
senyeinek egyike, a francia Tour de France és a 
spanyol Vuelta mellett. Az olasz versenyt először 
1909-ben rendezték meg, azóta – a világháborúk 
éveit leszámítva – minden évben elrajtolt a me-
zőny, így az idei már a 105. lesz a sorban. A kerék-
párosok május-júniusban 21 szakasz során több 
mint 3400 kilométert tekernek, eközben – a Ba-
laton-felvidék mellett – megmásszák az Etnát, az 
Appennineket és a Dolomitokat is, de tekernek 
– Kaposvár, Keszthely és Visegrád mellett – Gen-
ovában, Nápolyban, Torinóban és Veronában. 

 Ugyan még nem végleges a nevezési lista, biztos-
ra vehető, hogy magyarok is lesznek a mezőnyben, 
például Valter Attila, aki a tavalyi Girón több napon 
át viselhette az összetettben vezető versenyzőt 
megillető rózsaszín trikót. A 23 éves csömöri brin-
gás a magyar kerékpársport legnagyobb reménysé-
ge, 2020-ban a Tour de Hongrie-t is megnyerte. Mel-
lette Dina Márton, Fetter Erik és Peák Barna nevét 
lesz érdemes keresni a résztvevők között. No, meg 
persze itt lesz a világ kerékpárosainak krémje is.

 De hogy kerül az olasz körverseny Magyarország-
ra? Már a hatvanas években előfordult, hogy a rajt 
nem Olaszországban volt, de a San Marinó-i, mo-
nacói és vatikáni rajtoktól eltekintve a 73-as belga 
rajt volt az első igazán távoli indulás, akkoriban 
még kerékpáron tették meg az utat Olaszországig. 
1996-ig, az első újkori olimpia 100. évfordulójáig 
kellett várni, amíg a külföldi Grande Partenza, azaz 
a nagy indulás a mai formájában először megva-
lósult. 1996-ban természetesen Athénból vágtak 
neki a Girónak, és három nap után repülővel jutot-
tak el Olaszországba. Azóta is a páros években – 
hellyel-közzel – külföldről indul a mezőny, legutóbb 
2018-ban Jeruzsálemből. Budapest volt kitűzve 
2020-ra is, de a vírushelyzet ezt akkor meghiúsította.

 Az első nap a bringások a Budapest–Székesfehér-
vár–Esztergom–Visegrád szakaszon melegíthetnek 
be, a második nap csak egy könnyed budapesti vá-
rosnézés lesz a Hősök terétől a Várba időfutam ke-
retében, a harmadik nap Kaposvárról Nagykanizsa 
és Keszthely érintésével érkeznek a balatonfüredi 
befutóhoz. A 201 kilométeres nap 171. kilométeré-
nél suhannak majd át Zánkán, várhatóan néhány 
bolyra szakadva, 50 feletti tempóval, a számítások 
szerint 16.24 és 16.45 között. Köveskál felől érkez-
nek majd és a Fő utca–Ady Endre utca útvonalon 
keresztül pedáloznak majd tovább a 71-es út felé.

 A szervezők mindenkit várnak az útvonal mellé 
szurkolni.

Mózes Krisztián
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T U D O M Á N Y

ria, aki csapatával olyan szellemi terméket ho-
zott létre (tanulói munkafüzet, tanári kézikönyv, 
STEM kisokos), amely segíti a SpaceBuzz STEM 
oktatási módszer bevezetését Magyarországon.

   A küldetések  teljesítését február végén meg-
kezdték a gyerekek, izgatottan fedezték 
fel az űrláda tartalmát és a benne levő esz-
közök, anyagok segítségével elkezdtek is-
merkedni a világűr titokzatos világával. 

 A SpaceBuzz rakéta érkezése május 4-6. közötti 
időszakban várható, magyarországi tartózkodá-
sa alatt összesen csak 3 helyszínt érint, közöttük 

Zánkát. Az űrhajóra a küldetések teljesítése után 
sikeres űrhajós vizsgát tett tanulók szállhatnak 
fel és vehetnek részt az űrutazáson. A rakétát 
hordozó kamion az Orvosi Rendelő melletti par-
kolóban tekinthető meg a megadott időszakban 
és ezt követően halad tovább Olaszország felé.

Dr. Oláh Éva Mária 
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Giro d’Italia  
Rózsaszín fények éjszakája, Zánka Strand bejárat

Spacebuzz  
Virtuális űrutazás Zánkán

1848. március 15.  
Megemlékezés a temetőben

Kontrát Károly és Filep Miklós  
Rákóczi és a Fő utcai járdaszakaszok átadása

Maskarás Télűző  
Farsangi Mulatság a Faluház udvarán

Maskarás Télűző  
Farsangi Mulatság a Faluház udvarán

Maskarás Télűző  
Farsangi Mulatság a Faluház udvarán

Maskarás Télűző  
Farsangi Mulatság a Faluház udvarán
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  2022. április  32.évf.  1.szám.

10 éves a Nevesincs Színjátszó Kör
„Bazi Nagy Zánkai Lagzi” részlet a jelenetből 2020.

Hírmondó
Zánkai

Hírmondó
Zánkai
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NŐNAP 2022  
Nőnapi meglepetés videóklip

  NŐNAP 2022          
Videóklip forgatás

A Magyar Kultúra Napja 2022  
10 éves a Nevesincs Színjátszó Kör

Kertbarát Kör  
Nőnapi vacsora a Theodora Étteremben

Kertbarát Kör  
Nőnapi vacsora a Theodora Étteremben

Kertbarát Kör  
Nőnapi vacsora a Theodora Étteremben

Kertbarát Kör  
Nőnapi vacsora a Theodora Étteremben
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