
HHiRMOndo
, ,Z á n k a i

  Zánka Község Önkormányzatának Lapja

2022. július 32. évf. 2.szám

  Sakkosaink győzelme...                       10. old.

  Hogy ne legyen tragédia...                   4.old.

  Polgármesteri beszámoló...                    3.old.  Faluházi hírek...                                      21.old.  

Visszatekintő: Ságpuszta...                 24. old.

Sára Péter: Öröklét...                         25.old.

Utazás a nagyvilágba...                11. oldal

Egy-Ház története...                    17. oldal

Elindultak a „Zánka Nyár” programok...  28. oldal

   Ballagnak az Ovisok...           6. oldal

 Bozzay suli hírek...              7. oldal



2

  2022. július  32.évf.  2.szám.

Hírmondó
Zánkai

Szerkesztői köszöntő
Nagy öröm számomra átnyújtani a Zánkai 

Hírmondó következő, nyári számát.  Az ed-
dig megszokott blokkok mellett elindult dr. 

Oláh Kálmán „Irodalmi” rovata, ettől a számtól kezdve 
pedig Molnár Katalin tanárnő „Utazás a nagyvilágba” ro-
vatát indítjuk el. 

Az előző szám margójára: 

Bizonyára Önök is jártak már úgy, hogy valami telje-
sen újba fogtak, ami új kihívásokkal járt. Nos, a Zánkai 
Hírmondó szerkesztése is hasonló volt nekem, egy új 
feladat, egy új kihívás, amit teljes erőbedobással szer-
kesztettem. Ennek ellenére voltak benne hibák, és sajnos 
volt, ami kimaradt belőle. Így történt, hogy nem került 
be az előző számba egy kedves, mindenki által szeretett 
ember búcsúja a földi világtól, aki mindenkinek segített, 
akinek mindenkihez volt egy kedves szava. Szabó Sándor 
hirtelen hagyta itt szeretteit, barátait, 2022. februárjában. 
Emlékét örökké megőrizzük. 

Végül, de nem utolsósorban, ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani a Szerkesztőbizottság tagjainak, akik mun-
kájukkal arra törekedtek, hogy Önök egy színvonalas la-
pot tarthassanak a kezükben. Jó olvasást, és szép nyarat 
kívánok minden kedves olvasónak!

Böhm Tamás
                                                                                                                               főszerkesztő

Sakk... Megyei győzelem

Gyereknap az oviban

Vadászat a hadzabékkal

Ballagás a Bozzayban

Majális a Faluház udvarán

„Határtalanul”  hőseink nyomában
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 Polgármesteri beszámoló 
   2022 második negyedév

Ö N K O R M Á N Y Z A T

Hírmondó
Zánkai

Szeretettel köszöntöm a Zánkai Hír-
mondó olvasóit!

Előző számban Varga Zoltán alpolgár-
mester úr elmondta, több beruházás is 

indult Zánkán, melyek időközben elkészültek. 
Befejeződött a strand kerítésének megépítése, 

melyet saját anyagi forrásból fedeztünk. Ez egy 
12 millió forintos projekt volt. A strand hátsó ré-
szében található önkormányzati tulajdonban lévő 
büfét bérbe adta az önkormányzat 9 évre, évi 3,5 
millió forintért. 

A strandi büfékre, még 1989.-ben az akkori Kö-
zös Tanács, 25 éves területbérleti szerződést kö-
tött, amely 25 év után bontási kötelezettséggel 
járt. Ezt a szerződést -tulajdonosváltásokkal- az 
elmúlt években pályáztatás nélkül a mindenkori 
Önkormányzat meghosszabbította. A bérelt stran-
di büfék, elárusítóhelyek szerződése ismét lejárt, 
illetve le fog járni. Ezek a szerződések 1989-ben 
köttettek 25 éves fennmaradási engedéllyel, bon-
tási kötelezettséggel. Műszaki, esztétikai állapotuk 
miatt is -figyelembe véve a strand egészének teljes 
felújított állapotát- teljes rekonstrukcióra fel kell 
készülni, emellett törvényi változások, előírások 
is indokolják az új pályáztatást. Ezeket a szerző-
déseket most  úgy hosszabbítottuk meg, hogy ne 
kelljen a bérlőknek elbontani az épületeket, hanem 
bérelhessék azokat tovább. Ennek függvényében 
azokkal az elárusítóhely tulajdonosaival - akik vál-
lalták -, 9 éves futamidőre további szerződést kö-
töttünk, érékbecslő által megállapított 20.000 Ft/
m2 áron. Akik ezt a feltételt nem vállalták, szerző-
désünk szerint az építményeket el kell bontaniuk. 
A 9 évre szerződött építmények, 9 év eltelte után 
térítésmentesen Önkormányzati tulajdonba kerül-
nek. Önkormányzatunk célja, hogy területén, saját 
tulajdonú épitmények kerüljenek elhelyezésre, ill. 
teljes felújításra
 

A strandi 29 millió forintos pályázati beruházások 
keretében új napvitorlák kerültek a játszóterek 
fölé, 10 db új padot helyeztünk el a strand külön-
böző pontjain, vásároltunk 2 db Katamarán men-
tőcsónakot, melyet a vízimentők fognak használni, 

új szolgáltatásként építettünk 3 napozószigetet a 
strand előtti részen. Elkészült a látássérült vezető-
sáv, valamint a vakok és gyengén látók segítségére 
szolgáló hangostáblák is. Szintén új szolgáltatás-
ként két elektromotoros csónak elhelyezését en-
gedélyeztük. 

A következő fázisban az útjainkat szeretnénk 
felújítani egyrészt pályázati pénzből, másrészt sa-
ját forrásból. A Hegyalja, a Bánkőhegyi, az Arany 
János, és a Fűzkúti utcák felújítására pályázatot 
adtunk be, és éppen a mai napon kaptuk a jó hírt 
Kontrát Károly országgyűlési képviselő úrtól, hogy  
20 millió forint vissza nem térítendő belügyminisz-
tériumi támogatást kaptunk ezekre az utakra. Eze-
ken kívül saját forrásból fogjuk felújítani a Cserfa, 
az Ifjúság, és a Petőfi utcákat. Ezek az utcák várha-
tóan két külön szakaszban fognak elkészülni, de a 
közbeszerzési törvény szerint együtt kerülnek pá-
lyáztatásra. Első ütemben a Hegyalja, a Bánkőhe-
gyi, az Arany János és a Fűzkúti utcák, a következő 
ütemben  pedig a Cserfa, az Ifjúság és a Petőfi utca 
fog megújulni. A felújítás készülhet egy ütemben, 
de a számlázás lehetőségeinket figyelembe véve 
két ütemben fog történni. Ennek a két beruházás-
nak így bruttó 110 millió forint tervezett költségve-
tése van, de nyilván a közbeszerzés során fog kide-
rülni, hogy mennyibe is kerül majd pontosan.

TOP + pályázatot nyújtottunk be a Vérkúti út,és 
csatlakozó utcák felújítására. Pozitív elbírálás ese-
tén szeretnénk megkezdeni ezt a rekonstrukciót is.

A temető feletti rész megtisztításra került, ennek 
az új résznek, pontosabban az új temetőnek még 
ebben az évben szeretnénk megrendelni a tervezé-
sét, az utak, a sírhelyek elhelyezkedésének, a par-
kosításának, fásításának terveit, és nyilván amint 
lehetőség lesz rá, akár egy pályázat keretében 
megkezdődhetnek majd ezek a munkálatok is a kö-
vetkező években.

A kivitelezések közül elkészült a rendőrlakás fel-
újítása, ahová most átmenetileg a háziorvos köl-
tözött, mivel megkezdődött az orvoslakás és a 
gyógyszertár felújítása, melynek szerződés szerint  
nyár végére el kell készülnie.

Elkészült a Zánka Zen-hez levezető gyalogjárda 
terve, ennek az engedélyeztetése,  még ebben az 
évben megtörténik, és ebben a ciklusban meg is 
fogjuk építeni.

Hírmondó
Zánkai
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

A Tájház melléképületében el fog készülni a vi-
zesblokk, illetve a konyha kialakítása, ennek a ter-
vezése megkezdődött, így a következő évben ez el 
is fog készülni, ami azt jelenti, hogy a Tájháznál is 
lehet majd rendszeresen programokat szervezni.

Komoly köztéri  kamerarendszer lett kialakítva a 
településen, szintén saját költségvetésből, 16 millió 
forint értékben, melyek nyár elején lettek beüze-
melve, mind a 15 kamera a rendőrség kezelésében 
van, így vissza tudják nézni a felvételeket.

A strandi Animációs Téren ismét állandó progra-
mok várják a strandolókat, de idén a nagyobb ren-
dezvények a strand melletti téren kerülnek meg-
rendezésre, „Zánka Nyár 2022” néven. A szervezők 
sok kitelepülő árussal és jobbnál-jobb fellépőkkel 
próbálják meg a nyári rendezvényeket vonzóvá 
tenni. Összességében a nyári programokra 10 mil-
lió forintot költünk, ezzel is emelve településünk 
vonzerejét, hogy ne csak pihenni, de szórakozni is 
lehessen Zánkán.  

Kérünk mindenkit, az állandó lakosságot, a nya-
raló lakosságot és az ide látogató turistákat, hogy 
együtt, közösen vigyázzunk, és óvjuk meg Zánka 
értékeit, az elkészült beruházásait, hiszen Zánka 
egy kedvelt lakóhely, üdülőhely, ez maradjon is így 
még nagyon sokáig!

A mindenki által ismert, Önkormányzatokat ked-
vezőtlenül érintő rezsicsökkentési  támogatások 
megszűnése, inflációs hatások (háború,járványok 
világgazdasági válság), nyilván Önkormányzatun-
kat is érintik. Így szigorúbb feszesebb gazdálkodás 
lesz Zánkán is, de bízom benne, hogy valamennyi 
tervezett fejlesztésünk el fog készülni.

Mindenkinek nagyon jó nyarat, kellemes pihenést 
kívánok Zánkán, egészségben, biztonságban!

                                                             Filep Miklós
polgármester

E G É S Z S É G

 Hogy ne legyen tragédia…
 dr. Oláh Kálmán háziorvostól

  A közelmúltban meghalt egy 4 éves ti-
szaderzsi kislány Tomajmonostorán. A 
kislányt szerda reggel vette fel a kisbusz, 
ami a gyermekeket szállította minden 
munkanap az óvodába. Közel 8 óra után,

délután 15:00 órakor találtak rá válságos állapot-
ban az átforrósodott kisbuszban. Mentőhelikop-
ter szállította a debreceni klinikára, ahol 3 napig 
küzdöttek az életéért, de a harmadik napon a kis-
lány szervezete feladta a harcot. Meghalt. A hír 
hallatán talán az első, ami mindenki fejében meg-
fogalmazódik: hogy történhet ilyen?! Nemzetközi 
adatok alapján járt már így szinte írástudatlan, de 
diplomás ember is. Volt, hogy hanyagság okozta 
a tragédiát, de előfordul olyan is, amikor szere-
tő, gondoskodó szülőkkel történik a körülmények 
szerencsétlen együtt állása miatt. Egy internetes 
hírportálon megjelent cikkben olvasható egy ame-
rikai eset, ami megmutatja, hogyan fordulhat elő 
ilyesmi egy teljesen átlagos, szerető édesanyával is.

James Reason pszichológus svájcisajt-modellje sze-
rint ha a lyukas sajtszeleteket egymásra pakoljuk 

a lyukakat lefedi a következő réteg. Nagyon ritkán 
azonban előfordulhat olyan eset, hogy a lyukak át-
fedésbe kerülnek és a sajton át lehet látni. Így kell 
elképzelni, hogy a számtalan faktorból, amelyek 
külön-külön mind lehetetlenné tennék, hogy valaki 
a kocsiban felejtse gyermekét, olykor mindegyikkel 
gond van, és a védelmi rendszer végzetesen megy-
gyengül. Lyn Balfour 2007 márciusában 9 hónapos 
kisfiának, Bryce-nak okozta a halálát véletlenül 
úgy, hogy a munkahelyének a parkolójában felej-
tette őt egy egész, forró napra. Azt hitte, leadta 
Bryce-t reggel rendben a bébiszitternek, ahogy 
tervezte, de valójában nem tette, a kisfiú az autós 
gyerekülésbe szíjazva maradt. Ezesetben a követ-
kezők voltak a svájci sajt átfedésbe kerülő lyukai:

• Kialvatlanság: az anyuka fenn volt a megelőző 
éjszaka nagy részében, mert kisfia náthás és 
emiatt nyűgös volt.

• A kisfiú a nehéz éjszaka miatt maga is ki-
merült volt, és rá nem jellemző módon el-
szundikált a kocsiban, nem adott ki hangot.

• Az anyuka épp nem a megszokott gyerekülést 
használta, hanem egy másikat, amit nem az 
anyósülés, hanem a vezetőülés mögé kellett fel-
szerelni, és nem látszott a visszapillantó tükörben.

Hírmondó
Zánkai
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• A család másik kocsiját pont kölcsönadták egy 
rokonnak, ezért az anyuka aznap maga fuva-
rozta munkába a férjét. Emiatt az anyósülés 
reggel foglalt volt, a pelenkázótáska tehát nem 
oda, hanem hátulra került, nem volt szem előtt.

• Autózás közben az anyuka figyelmét 
két sürgős telefonhívás vonta el, egy fi-
atal rokona bajba került, a főnöke pedig 
egy munkahelyi vészhelyzet miatt hívta.

• A bébiszitternek, akihez vinnie kellett volna 
a kisfiát, új telefonja volt, amiben nem volt 
benne még az anya irodai száma, és nem tud-
ta a mobilján sem elérni azzal a kérdéssel, 
miért nem érkezett meg reggel a gyerekkel.

David Diamond agykutató számos hasonló sorsú 
szülő meghallgatása és rengeteg rendőri jelentés 
áttanulmányozása után dolgozta ki hipotézisét. 
Szerinte az történik ilyenkor, hogy stressz és – 
gyakran – kialvatlanság hatására az agy lényegé-
ben robotpilóta üzemmódra kapcsol, és átmene-
tileg nem üzemel az a terület, ami felelős lenne 
a gyerekkel kapcsolatos tennivalók, tipikusan az 
óvodába szállítás végrehajtásáért. Az agy aztán, 
ahogy Balfourral is történt, létrehoz egy hamis 
emléket arról, hogy a gyerek beadása az óvodá-
ba vagy a bébiszitterhez rendben megtörtént. Így 
eshet meg az, hogy a szülőben aztán hosszú órá-
kon keresztül nem ébred aggodalom: egyszerű-
en meg vannak nyugodva a gyerekük jólléte felől.

Egy kocsi belseje percek alatt képes 50 fokosra 
forrósodni. Tévhit, hogy ha kint amúgy nincs ká-
nikula, akkor nem lehet baj: halt meg gyerek au-
tóban hőgutában úgy is, hogy odakint csak 15 fok 
volt. A kisgyermekek testméretei miatt, illetve 
mivel a testfelületük a testtömegükhöz viszonyít-
va arányaiban lényegesen nagyobb, mint egy fel-
nőttnek, a gyermekek teste lényegesen gyorsab-
ban forrósodik fel és szárad ki, mint a felnőtteké.

A hőguta súlyos, életveszélyes állapot, illetve fo-
lyamat, ami azonnali beavatkozást igényel! A nagy 
hőterhelés és a hőleadás akadályozottsága miatt 
ilyenkor teljesen felborulhat a szervezet só-víz 
háztartása, működési egyensúlya, a testhőmér-
séklet 41 Celsius-fok fölé emelkedhet. Erős, lük-
tető fejfájás, hányinger, hányás mellett hamaro-
san tudatzavar majd eszméletlenség alakulhat ki.

Általános első teendők:

• Súlyos tünetek, tudatzavar, eszméletlen-
ség esetén azonnali mentőhívás (112 hívó-
számon), stabil oldalfekvés megteremtése

• hányás esetén ügyeljünk arra, hogy 
a hányadék ki tudjon folyni a be-
teg száján, ne kerüljön be a légutakba 

• a ruházat eltávolítása, a szoros részek 
meglazítása (nyakkendő, nadrágszíj)

• a bajbajutott hűvös helyre juttatása, lefekteté-
se, az egész test (nem csak a homlok!) mihama-
rabbi hideg vizes vagy bármilyen más hűtése

• lassan, fokozatosan de bőséges folya-
dékbevitel megtartott eszmélet mellett

A halál a só-víz háztartás drasztikus felborulása, va-
lamint a keringés összeomlása miatt következik be. 
A szervezet ugyanis elkezdi védeni a létfontosságú 
szerveket, az agyat és a szívet, ezért a vért ezekbe 
a szervekbe centralizálja. Ez a többi szervben káro-
sodást okoz, ami miatt az érrendszeren belül kó-
ros folyamatok, többek között gyulladásos és vé-
ralvadással kapcsolatos mechanizmusok indulnak 
el. Ezek olyan mértékben károsíthatják a szerve-
zetet, ami a legkorszerűbb orvosi beavatkozások 
ellenére is visszafordíthatatlan folyamatokat indí-
tanak el, a keringés összeomlását eredményezve.

Gyermeket néhány percre se hagyjunk a kocsiban!
        

(forrás: telex.hu)
        

dr. Oláh Kálmán, háziorvos 

Hírmondó
Zánkai
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Az idei tanévben is hagyományainkhoz híven má-
jus utolsó péntekjén tartottuk az óvodai évzárót. 
A Micimackó csoport egy lakodalmas játékkal, a 
Szivárvány csoport pedig egy mesedramatizálás-
sal, versekkel, dalokkal búcsúztatta az évet.

Szeptemberben 15 gyerekünk kezdi meg az isko-
lai tanévet.
 1.Hajas Bátor Csaba
 2. Horváth Kristóf
 3. Pfeifer Botond
 4. Szabó Levente
 5. Szabó Vince
 6. Szepesi Csongor
 7. Biró Gábor
 8. Czégény Árpád
 9. Kántor Zalán
 10. Kartaly Léna
 11. Molnár Magor
 12. Mózes Rozália
 13. Sárfy Lili
 14. Sárfy Olivér
 15. Szatmári Botond

A napot egy kellemes gyerekzsúrral zártuk, 
amelyre a finom sütiket és üdítőket az anyukák, 
apukák hozták, amit ezúton is nagyon köszönünk.

Június 11-én szombat délután tartottuk a gyer-
meknapot. A Szülői Munkaközösség nagyon 
ötletes, színes programot szervezett nekünk. Volt: 

kézműves foglalkozás, , horgászás, célbadobós, 
logikai fejlesztőjátékok, csillámtetoválás, lovaglás 
rendőr lovakon, 2 rendőrkutya-bemutató, ren-
dőrautó és zsákbamacska kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. A legvégén pedig egy hangulatos gyer-
mek koncert a Répa, Retek Mogyoró együttes 
jóvoltából. 

A szülői segítség mellett köszönetet mondunk:

• Simon Zsófinak és Julinak, akik a csillámtetová-
lást készítették

• a balatonfüredi Rendőrkapitányság dolgozó-
inak is köszönjük, akik türelemmel, alázattal 
teljesítették a kéréseket

• a konyhai beszállítóknak, akik finom szalá-
mikkal, zöldséggel, gyümölccsel, kenyérrel és 
üdítővel támogatták a rendezvényt

• a helyi kereskedelmi egységeknek, akik szintén 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

• a helyi önkormányzatnak, aki a koncertet fi-
nanszírozta, és a zánkai Német Önkormányzat-
nak, akik pénzbeli adománnyal járultak hozzá.

A gyermeknapi programok zárásaként június 15- 
én Salföldre kirándultunk. Az utazás és a velejáró 
költségeket szintén a Német Önkormányzat állta.

Értesítjük Önöket, hogy a nyári szünet az óvo-
dánkban június 20- július 15- ig tart. Ez idő alatt 
azokat a gyermekeket, akiket a szülők nem tudják 
elhelyezni, a szentantalfai óvoda várja.
Az óvoda konyhája június 20- július 1-ig zárva tart.
Jó pihenést,kellemes nyaralást kívánunk:
       

Az óvoda dolgozói

Hírmondó
Zánkai



7

  2022. július  32.évf.  2.szám.

O K T A T Á S  -  B O Z Z A Y  S U L I

Hírmondó
Zánkai

 Ez történt a Bozzayban...

A nagyon sikeres BalaTóni Party után már a hús-
vétra készülődtünk. A szülők által szervezett ha-
gyományos húsvéti készülődésen különböző tech-
nikákkal készítettünk színes tojásokat, papírból 
virágkoszorút, katicás hűtőmágnest, tarkabarka 
papírvirágokot, húsvéti nyuszi figurákat. 

Február végén az alsó tagozatosok részére olva-
sópályázat indult. Összesen 24 tanulónk indult a 
versenyen. Ami nagy örömre adott okot. A 2. osz-
tályosoknak Kertész Erzsi: A Göröngyös Úti Iskola, 
a 3. osztályosoknak Nyulász Péter: A fürdők réme, 
míg a 4. osztályos diákoknak A mágikus állatok is-
kolája c. könyvet kellett elolvasnia, és megoldania 
a hozzá tartozó feladatokat. 

A vetélkedőn részt vevő gyerekek jutalomban ré-
szesültek.
2. osztály: 1. Resze Zsanna, 2. Nagy Zsombor, 
                    2. Molnár Hanga, 3. Vass Natália 
3. osztály: 1. Sólyom Helka, 2. Kis-Gali Alexander, 
                    3. Boros-Szuper Bonifác
4. osztály: 1. Szász Attila, 2. Nagy Johanna Petra, 
                    3. Bánó-Weisz Benedek

Április 6-án a Szabad Ötletek Színháza művészei-
nek előadásában Radnóti Miklós életét bemutató 
előadást tekinthettek meg a felső tagozatosok. 
Különösen a Nem tudhatom és az Erőltetett menet 
című versek előadása hatott a gyerekekre, de sok 
érdekességet is megtudtak a költő születéséről, 
névváltoztatásáról, haláláról. 

A tavaszi szünetben igyekeztünk kipihenni ma-
gunkat, mert a tanév végéig még nagyon sok érde-
kes program, és főleg intenzív tanulási időszak várt 
ránk. 

Ebben a tanévben is elindultunk a Herman Ottó 
természetismereti versenyen. Az első forduló fel-
adatait minden 5. és 6. osztályos tanulónk megírta, 
közülük a legjobb 5-5 tanulót neveztük a második 
fordulóba. A legmagasabb pontszámot elérő diá-
kok bejutottak a budapesti országos döntőbe, ahol 
nagyon eredményesen szerepeltek. Az 5. osztály-
ból Rédling Boglárka 6., Komárcsevics Szabolcs 
7. helyezést ért el. (Hajas Bulcsú betegsége miatt 
nem tudott részt venni.)

A 6. osztályosok eredményei: Scher Gergely 13., 
Dajka Emma 15. és Resze Máté 16. helyezés. Fel-
készítő tanáruk: Molnár Katalin. Gratulálunk mind-
nyájuknak! Iskolánk ötödikesekből álló Tree Rex 
csapata a „Maradjatok kíváncsiak” elnevezésű 
komplex természettudományi verseny országos 
döntőjén fantasztikus összesített, írásbeli és szó-
beli eredménye, online előadásuk alapján az ELSŐ 
HELYEN végzett! A csapat tagjai: Rédling Boglárka, 
Komárcsevics Szabolcs, Szabó Márton. Gratulálunk 
a versenyzőknek és felkészítőiknek! (Dr. Oláh Éva 
Mária, Molnár Katalin) 

Április 21-22-én iratkoztak be leendő kis elsőseink 
iskolánkba. Szeretettel, izgalommal várjuk őket 
a tanító nénivel, Flugyik-Katona Emesével együtt 
szeptemberben! 

Április 22-én Giro d'Italia kerékpáros körverseny 
kísérő programján vettek részt diákjaink. A délelőtt 
folyamán találkoztunk Boronkay Péter háromszo-
ros világ- és négyszeres Európa-bajnokkal, számot 
adtunk KRESZ tudásunkról és kipróbálhattuk a 
sportcsarnokban felállított kerékpáros ügyességi 
pályát, valamint bringapárbaj részesei is lehettünk. 
Az esemény zárásaként a résztvevők hasznos brin-
gás ajándékban részesültek.

Április végén a Határtanul program keretében a 
7. osztályból 11 fő dr. Oláh Éva és Bácsi Krisztina 
kíséretében felejthetetlen ötnapos kiránduláson 
vettek részt Szerbiában és Romániában, melynek 
témája az 1848-49-es hőseink nyomában a Bácská-
ban és a Bánságban volt.

A hónap végén korábbi évek hagyományai szerint 
idén is megtartottuk a Népviselet Napját vagyis 
„Tracht-Tag”-ot. Sok kisdiák viselt népviseletet ez 
alkalomból, és mindannyiunkon rozmaringág illato-
zott. A programsorozatot egy közös bemutatófilm 
megtekintésével kezdtük. Ezt követően az alsós ta-
nulók táncházon vettek részt Bőczi Ildikó néni és 
Molnár Zsolti bácsi vezetésével. Az 5. osztályosok a 
kékfestés művészetével ismerkedtek meg: papírra 
kékfestő motívumos ruhát és kötényt festettek. A 
6. osztály tanulói ruhát és inget hajtogattak. 

Május 4-e délelőttjét a Balaton-parton töltöttük, 
mert végre megérkezett az űrhajó Zánkára.  Space-
Buzz program keretében a felsősök kipróbálhatták 
az űrutazást, de az alsósok is megnézhették a vár-
va-várt űrhajót!

Hírmondó
Zánkai
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Május 9-én Versünnepet tartottunk a felső tago-
zatosok számára. A hagyományos versmondó ver-
senyünket a verseken keresztül való önkifejezés, 
alkotás váltotta fel. Meglepő és szívmelengető, 
lelkesítő produkciókat láthattunk - hallhattunk. Jó-
zsef Attila és Radnóti Miklós versei voltak a legnép-
szerűbbek, de mai, kortárs költőktől, illetve együt-
tesektől is dolgoztak fel dalszövegeket fiataljaink. 
Valóban a versek, dalok ünnepe volt ez! A Bozzays 
diákok kiállását és kreativitását látva büszkék lehe-
tünk.

A Fenntarthatósági témahét keretében iskolánk 
5., 6. és 7. osztályosai közül a vállalkozó szelleműek 
többfordulós kvízt oldottak meg. A legjobb teljesít-
ményt nyújtó tanulóinkat tárgyjutalomban is része-
sítettük: 1. Filep Sára 5.o., 2. Kruczler Kiara 6.o., 3. 
Endresz Vivien 7.o.

Május 20-án Molnár Csenge (5.osztály), Nagy 
Anna Boglárka (6.osztály), Simon Júlia (8.osztály) 
Rábaközi Rita tanárnő felkészítésével képviselte 
iskolánkat a 25. Veszprém Megyei Német Nemze-
tiségi Kulturális Találkozón Városlődön (25. Kul-
turwettbewerb – Waschludt). Ezen a napon az 
énekesek, kórusok, zenészek mutatták meg tehet-
ségüket, felkészültségüket sváb dalok, dallamok 
előadásával. A zánkai Trió „Arany minősítést” ka-
pott a produkciójáért. Wir sind sehr stolz auf unser 
„Trio aus Zanka”!

2022. május 25-én, szerdán iskolánkba érkezett az 
IT-Busz. (Részletesebb információ a: https://prog-
ramozdajovod.hu/ weboldalon.) A program kere-
tében 4., 5., 6., 7., és 8. osztályos diákjaink elméleti 
és gyakorlati képzés során ismerkedhettek a robo-
tikával, a 3D-s tervezés és nyomtatás lehetőségei-
vel, az ezeket támogató szoftverek működésével 
és működtetésével. Belekóstolhattak a programo-
zás alapjaiba. A gyakorlati tevékenység keretében 
Lego robotokat programoztak diákjaink. 
Májusban Lázár Ervin Program helyszíne is volt is-
kolánk. A Bozzays és a környékbeli iskolák elsős és 
másodikos tanulói az „Aranyszőrű bárány” című 
előadást látták.

Végre oly sok év kihagyás után, ismét kirándul-
hattunk! Úticélunk Balatonfüred volt, ahová június 
elsején - gyönyörű, napsütéses időben-, vonattal 
utaztunk el.  Itt egy „ DOTTO” kisvonat várt min-
ket, ezzel mentünk a Lóczy-barlang és Látogató-

központhoz. A fantasztikus barlanglátogatás után 
szintén a kisvonattal robogtunk a Tagore sétány-
ra, a Bodorka Balaton Aqarium - Balatoni Vízvilág 
Látogatóközponthoz. Itt a Balaton élővilágával 
ismerkedtünk meg.  Ezt követően sétáltunk a par-
ton, megnéztük a kikötőt, a hajóállomást, megcso-
dáltuk a szebbnél szebb hajókat, majd hatalmas 
fagyizás következett. A partról gyalog mentünk az 
állomásra, és vonattal jöttünk vissza Zánkára. Bát-
ran írhatom, hogy nagy élmény volt ez a nap a gye-
rekeknek! 

Másnap, csütörtökön sem unatkoztunk, mert 
meglátogattuk a zánkai Gyógynövénykertet. Ta-
kácsné Kati néni fogadott minket, és mutatta meg 
nekünk a kert csodálatos növényeit. Sokan nem jár-
tak még itt, és legnagyobb örömünkre érdeklődve 
hallgatták a szakszerű ismertetőt, majd izgalom-
mal fedezték fel a számukra ismerős gyógy- és fű-
szernövényeket.

A felsősök szenzációs tanulmányi kiránduláson 
vehettek részt a Zánkai Erzsébet-táborban június 
elején. A 2022. TVK-01-00281 számú pályázat kere-
tében 57 gyermek és 6 fő pedagógus élményekben 
gazdag három napot tölthetett el június 1-3. között, 
az elmúlt időszakban újjávarázsolt gyermekparadi-
csomban. A tábor szervezői a színvonalas ellátá-
son túl számos érdekes programot is nyújtottak a 
résztvevőknek. Volt íjászkodás, lézerharc, közép-
kori csata, kutyabemutató, rovarshow, exatlonpá-
lya, trambulin. Az egy órás hajókázás alkalmával 
bepillanthattak a kapitány úrhoz is. A kísérő peda-
gógusok egyöntetű véleménye alapján a legizgal-
masabb elfoglaltságnak a kalandpark megmászása 
ígérkezett, természetesen nem maradhatott el a 
minden igényt kielégítő strandolás sem.

Június 7-én, kedden a Kabóca Bábszínház művé-
szeit fogadtuk iskolánkban. Egy EFOP-os pályázat 
keretén belül a „Mesecirkusz” című előadást néz-
ték meg az alsós gyerekek. Sajnos ez volt az utol-
só darab, amit a pályázat nyerteseként láthattunk. 
Az elmúlt évek során évi 2-3 alkalommal nézhettük 
meg a nívósnál nívósabb előadásokat, és tanulhat-
tunk a drámapedagógiai foglalkozásokon. 
Tanév végén ellátogatott a 3. és 4. osztályosokhoz 
Szekeres Kornél őrnagy úr, aki DADA-oktatóként a 
nyár veszélyeiről tartott nagyon hasznos előadást 
a gyerekeknek. 

Hírmondó
Zánkai
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Június 8-án érdekes kísérleteket láthattunk Tóth 
Pali bácsitól a Fizibusz Program keretében. A gye-
rekeknek tetszett, ahogy interaktívan, humoro-
san adta elő a mondanivalóját. Az egyenáram és 
váltóáram működését például egy elektromos gi-
táron előadott ACDC- számmal szemléltette. Kén- 
hexafluoridot szívott be és attól nagyon mély lett 
a hangja. Azért is volt fontos ez a rendkívüli óra, 
mert a tanórákon sem az idő, sem a körülmények 
nem mindig alkalmasak hasonló kísérletek elvégzé-
sére. Sikerült felkeltenie a gyerekek érdeklődését, 
főként, hogy az előadó bevonta őket a kísérlete-
zésbe.

Június 13-án a nyolcadik osztály szervezésében 
jöhetett létre hagyományteremtő szándékkal a né-
met nemzetiségi nap (NNN), melyen német és nép-
ismereti feladatokkal birkóztak meg vegyes csapa-
tokban elsőtől hetedik osztályig a gyerekek. Piros, 
sárga, narancssárga, sötétkék, világoskék, sötétz-
öld, világoszöld, fekete, fehér, barna csapatokba 
osztották be a szervezők az alsóbb éveseket. A 
„Dorfrally” 10 állomásból állt, mely során megjár-
tuk a kertészettől a tájházon át a barkácsboltig 
az iskola környékének összes árnyékos helyét. 
Minden állomáson feladatok várták a gyerekeket: 
rejtvényfejtés, német dal szövegének kiegészíté-
se, tájházban kutakodás, népviselethez kapcsoló-
dó puzzle kirakás, Zánka történetével kapcsolatos 
kérdések megválaszolása, német nemzetiségi him-
nusz tanulása, a sváb címer szimbólumaival való 
közelebbi megismerkedés. Az egész délelőttöt 
betöltő „falurally” végére a diákok teljesen elfá-
radtak, de sokat tanultak. Az eredményhirdetésnél 
közösen szavaltuk már a német nemzetiségi him-
nuszt. A szervezésnél, az ajándékok megvásárlásá-
nál nagyon sok segítséget és támogatást kaptunk 
a Német Nemzetiségi Önkormányzattól, ezúton is 
köszönjük a segítségüket és támogatásukat. Jövő-
re már várjuk a jelen hetedik osztály által szerve-
zett NNN napot.

Sok-sok tanulás után, az utolsó napok a sportról 
és a különböző osztályrendezvényekről szóltak.

A nyári szünet már kopogtat az ajtón, így nincs is 
más dolgunk már, mint nagyon jó pihenést, feltöl-
tődést kívánni!              

                                     

Balázsné Pintér Rita, Harapu-Kiss Tünde, 
Stumpfné Vass Violetta

Kompetenciamérés 2021 - eredmények

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 80. § (1) bekezdése által elrendelt, és a neve-
lési-oktatási intézmények működéséről és a közne-
velési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 79. §-ában és a 2020/2021. 
tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI ren-
delet 11. § (1) bekezdésében szabályozott orszá-
gos kompetenciamérés 2021 májusában sikeresen 
megszervezésre került. 

A mérésben a magyarországi oktatási intézmé-
nyek 6., 8. és 10. évfolyamos tanulói vettek részt 
matematikai és szövegértési feladatsorok kitölté-
sével. A nagyszerű eredményt a Bozzay Pál Általá-
nos Iskola jelenlegi hetedikes és a tavalyi év végén 
elballagott nyolcadik osztályos tanulói érték el. Az 
eredmények mostantól nyilvánosak.

A kompetenciamérés jelentősége, hogy lehetővé 
teszi az adott évfolyamon tanuló diákok teljesítmé-
nyének összehasonlítását és fejlődésük nyomon 
követését szakértők által összeállított sztenderd 
alapján. A mérés eredményét még befolyásolja, be-
folyásolhatja a szülők által kitöltött Háttérkérdőív, 
amely a mérésben résztvevő tanulók környezeti vi-
szonyát is figyelembe véve korrigálhat az eredmé-
nyen. 

matema-
tika 6. 

évf.

szöveg-
értés 6. 

évf.

matema-
tika 8. 

évf.

szöveg-
értés 8. 

évf.

országos átlagok 1468 1478 1609 1590

Zánka, Bozzay Pál Ált. Isk. 1504 1585 1671 1612

Tihany, Bencés Isk. 1465 1547 1624 1632

Balatoncsicsó, Nivegy-v. 1398 1409 1569 1584

Révfülöp Ált. Isk. 1537 1529 1616 1565

Balatonfüred, Eötvös 1405 1433 1602 1605

Balatonfüred, Radnóti 1533 1541 1689 1647

Balatonfüred, Református 1545 1543 1705 1650

Csopak, Református 1487 1538 1628 1643

Badacsonytomaj, Tatay S. 1457 1481 1626 1625

B.almádi, Vörösberény 1491 1541 1658 1648

B.almádi, Györgyi Dénes 1509 1582 1688 1693

A részletes jelentések (intézményi, tanulói) meg-
találhatók a szokásos https://www.kir.hu/okmfit/ 
oldalon. Ezen a felületen a szülők megtekinthetik 
gyermekük egyéni teljesítményét is.

Hírmondó
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Tavaszi sportesemények

A tavaszi hónapok is sok-sok versenyt hoztak iskolánk 
sportolóinak nagy örömére, végre ismét egy olyan idősza-
kot tudhatunk magunk mögött, ahol nem a Covid szigorí-
tásoké, hanem a felszabadult sporteseményeké lehetett a 
főszerep. Nézzük mi is történt az elmúlt időszakban. 

Az ötödikes-hatodikos labdarúgó csapat kétszer is részt 
vett Balatonfüreden a körzeti diákolimpiai bajnokságon 
(Bácsi Bence (6.o), Kulics Márkó Noel (6.o), Resze Máté 
(6.o), Végh Hunor Róbert (6.o), Szabó Márton (5.o), Tóth 
Richárd (5.o), Tóth Ádám (5.o), sajnos továbbjutni ebben 
az idényben nem sikerült.

Atlétika csapatunk április 28-án Tihanyban vett részt a 
Kis Iskolák Atlétikai Versenyén, ahova 14 versenyzőt dele-
gáltunk, indultunk csapatban, több korosztályban, egyéni 
összetettben, svéd váltóban, valamint 600 és 800 méte-
res távokon. A versenyen induló sportolók a következők 
voltak: Szabó Izabella (3.o), Nagy Johanna Petra (4.o), 
Molnár Csenge (5.o), Szabados Zóra (6.o), Gerencsér Ale-
xandra (6.o), Antal Klaudia (8.o), Lengyel Jázmin Bianka 
(8.o), Simon Júlia (8.o), Gondos Gergely (3.o), Bánó-Weisz 
Benedek (4.o), Tóth Richárd (5.o), Végh Hunor Róbert 
(6.o), Varga Ferenc (7.o), Kovács Áron Milán (8.o). Leány 
svéd váltó csapatunk második helyezést és Simon Júlia 
800 m-es távon első helyezést elérve továbbjutott a Ta-
polcán megrendezett megyei döntőbe. Egyéni összetett 

eredményeink terén is szép eredményeket értünk el: Nagy 
Johanna Petra: III. helyezés, Gondos Gergely: II. helyezés, 
Bánó-Weisz Benedek: III. helyezés, Tóth Richárd: II. helye-
zés        

A hetedikes-nyolcadikos srácok május 5-én szintén Tiha-
nyban mérették meg magukat a Kis Iskolák Körzeti Lab-
darúgó versenyén, ahol a kitartó küzdelem mellett sem 
tudtak tovább jutni labdarúgóink. A csapatot a követke-
ző tanulók alkották: Barátossy Szabolcs (8.o) Gerencsér 
Ádám (8.o), Kovács Áron Milán (8.o), Muzsi Zoltán (8.o), 
Nagy Sándor Levente (8.o), Tóth Richárd (8.o), Varga Fe-
renc (7.o).

A kikeleti időszakban számtalanszor voltunk röplabdás 
lányokkal a Szent Benedek Röplabda Akadémia sport-
csarnokában megrendezett versenyeken. Egy alkalommal 
Tatabányán rendezett megmérettetésre is eljutottunk. 
Röplabdás hírekhez tartozik még iskolánk indulása a Vollé 
Röpsuli programban, ennek köszönhetően röplabdásaink 
kétszer is részt vehettek röplabdatornán, valamint isko-
lánk 200.000.- Ft értékben részesül a röplabdázáshoz és 
az iskolai testneveléshez szükséges sportszerekben.

A fentieken túl iskolánk diákjai több országos, diákolim-
piai, valamint nemzetközi sportversenyen is részt vettek, 
nagy örömet okozva ezzel iskolánk közösségének. 

     Simon Júlia (8.o.) – vívás, 
     Kovács Nimród (5.o.) - kempó

A sportolóink lelkesedésében bízva remélem a következő 
tanévben még több sikerről számolhatok be.

Bede Tamás (testnevelő tanár)

Sakkosaink győzelme

Megyebajnok sakkcsapatunk május 13-15-én, Szombat-
helyen részt vett az Országos Diákolimpia Sakk Csapat 
Döntőjén. A több mint 100 csapatot, 500 játékost és 
300 csapatvezetőt, kísérőt felvonultató verseny igazán 
nagyszabásúra, izgalmasra sikerült. A 24 alsós fiú csapat 
közül jószerivel alig akadt kistelepülési iskola csapata, 
többnyire nagy városi iskolák, egyesületi háttérrel ren-
delkező sakkozóival kellett megküzdenünk. Ennek elle-
nére a 15. helyezést elérve, a 32 pontból 16-ot megsze-
rezve ( 50% ), a középmezőnyben végeztünk, ami igazán 
szép eredménynek számít! Bár a versenyrutin hiányából 
és a túlzott idegfeszültségből adódóan jó néhány pon-
tot elveszítettünk. Közben azonban sokat tanulva, egy 
igazán jókedvű ( néha talán a kelleténél is jobbkedvű ) 
összetartó csapattá formálódtunk. 

Elsőtáblásunk, Nagy Bendegúz derekasan helyt állt a 
korosztálya legjobb sakkozói ellen, 

Rédling Benedek váltakozó formát mutatott a máso-
dik táblán.  ( Benedek az országos verseny óta egy rangos 
balatonalmádi versenyen, bronz érmet szerezve, bizonyí-
totta kvalitásait!) 

Gondos Gergely egészen kiváló teljesítménnyel ( 8-ból 
6,5 ponttal ) a 3. táblások közül a legjobb eredményt 
érte el, ezzel tábladíjat nyert el! 

A 4. táblán a két kis másodikos, Dobosi Márton és Bá-
nó-Weisz Zsombor felváltva játszottak. Marci 60%-os 
teljesítményével, bátor játékával, míg Zsombi egy győ-
zelmével járult hozzá a csapat sikeréhez. 
Eredmények: 

• Jászberény (Szent István) -Zánka (Bozzay)= 2,5:1,5
• Zánka-Szeged (Tiszaparti Iskola)= 1:3 
• Nagykanizsa (Hevesi S.) - Zánka=1:3 
• Zánka- Szombathely (Brenner J.)= 3:1 
• Budapest (Janikovszky É.) - Zánka= 4:0
• Zánka- Velence (Zöldliget Isk.)= 1,5:2,5
• Siófok (Széchenyi I.) - Zánka= 0:4
• Zánka- Nyíregyháza (Eötvös Isk.)= 2:2

Szép volt fiúk! Csigavér! Lesz ez még ennél is jobb!
Horváth Lajos

Hírmondó
Zánkai
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„Utazás a nagyvilágba”
  Vadászat a hadzabékkal

Gondolom sokunk álma, hogy egy-
szer eljusson Afrikába egy szafarira. Az 
enyém 2018 nyarán megvalósult, mikor 
egy tanzániai körutazáson vehettem 
részt. A programunk rendkívül gazdag 

volt, ellátogattunk a Manyara-tóhoz, a Serengeti 
Nemzeti Parkba, a Ngorongoro kráterbe, a Nátron- 
és a Eyasi-tóhoz, az Elefánt barlangokhoz. Több 
népcsoporttal is találkoztunk, például a maszájok-
kal, a datogákkal és a számomra legérdekesebb 
hadzabékkal (https://afrikaert.hu/afrika-történel-
me-a-hadzabe-törzs). Addig a napig csak mások-
tól hallottam ezt a szót: kultúrsokk. Most már én 
is tudom mit jelent, milyen érzés ez. Ezen a napon 
átélhettem.

Hajnalok hajnalán álmosan közeledtünk egy óriási 
baobabfához, a hadzabék törzsi szállásához. A fára 
trófeákat aggattak, egy kötélen húscafatok szárad-
tak. Mindent sejtelmes füst lengett körül. A hajnali 
félhomályban a tűz körül páviánszőr öltözéket vi-
selő, kis termetű férfiak guggoltak, akik örömmel 
üdvözöltek bennünket. Kézfogásuk után nagy 
sikere volt a kézfertőtlenítő gélnek. Bemutatták 
vadászfegyvereiket, majd ősi, kattogó beszédhan-
gon, hangutánzó szavakkal színesítve elmesélték 
hogyan ejtik el például a varacskos disznót. Hörög-
tek, vonaglottak, forgatták a szemüket. Előadásuk 
annyira élethű volt, hogy szinte magunk előtt lát-
tuk a dárdával átlőtt állat vergődését. A közben 
közöttük kézről kézre adott, „hangulatjavító”- val 
megtömött pipa is emelte a produkció színvonalát. 
Minket is megkínáltak, de nem éltünk a kínálkozó 
lehetőséggel. Végre elindult a vadászat! Az íjjal, 
dárdákkal felfegyverzett férfiakkal együtt minket is 
elkapott a vadászszenvedély. Kínosan ügyeltem rá, 
hogy minden vadász előttem legyen, nehogy félre 
értsék a csörtetésemet. Ha azt vesszük, rábíztam 
a testi épségemet egy csapat keresztbeállósze-
mű ősemberre. Abba bele sem mertem gondolni, 
hogy ez a bokros terület hányféle mérgeskígyónak 
ad otthont. Nagy dilemma: ha csörtetek, akkor va-
racskos disznónak hisznek és kaphatok egy nyilat 
vagy dárdát a bordáim közé, ha viszont halkan lo-
pódzok, akkor meg fennáll a veszély, hogy 

kígyóra léphetek. Inkább csörtettem. Hol itt, hol 
ott láttam felbukkanni a remélt zsákmányra célzó 
férfiakat, majd pihenőt tartottunk egy évszázados 
baobabfánál. Sor került a „bőséges” zsákmány el-
készítésére, miután fadarabokkal tüzet csiholtak. 
Az elejtett két színes, veréb nagyságú madarat 
úgy-ahogy megkopasztották és egy forró kövön 
gyakorlottan forgatva megsütötték. Döbbenten 
ámultunk e kulináris élmény láttán. Csoportunkat 
illendően megkínálták, de udvariasan elutasítottuk 
e valószínűleg egészséges és tápláló, remek étket. 
E „laktató” ebéd után hazafelé indult a megfáradt 
vadászcsapat, ahol kipróbálhattuk az íjászatot, sőt 
megtekinthettük szegényes kunyhóikat is. Közben 
az asszonyok és a gyerekek is hazaértek gyűjtőút-
jukról, ahonnan bogyókat, gyümölcsöt és gyöke-
reket hoztak. A felejthetetlen nap az eredményes 
vadászatnak hálát adó rituális tánccal ért véget. És 
igen, mi felnőtt, sokat látott emberek ott álltunk 
tágra nyílt szemmel, tátott szájjal, mintha az őskor-
ba cseppentünk volna vissza. Ez kultúrsokk volt a 
javából! A mai napig hihetetlen, hogy ennek az él-
ménynek részese lehettem.

Molnár Katalin
rovatvezető

Hírmondó
Zánkai
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Pünkösd ünnepe
  Szakrális jelleg

Pünkösd, karácsony és húsvét mel-
lett a legnagyobb keresztény ünnep, 
a húsvét utáni 7. vasárnap. Neve a gö-
rög pentekoszte,  azaz ötvened szóból 
származik.  A 3. isteni személy,  a Szent

lélek eljövetelének ünnepe, az egyház születés-
napja. „Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyan-
azon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre 
olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szél-
vész közeledett volna, és egészen betöltötte a há-
zat, ahol egybegyűltek. Mindannyiukat eltöltötte a 
Szentlélek és különböző nyelveken kezdtek beszélni, 
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” Aposto-
lok cselekedetei 2/1-4. 

„Mindegyikünkhöz őt küldi az Atya és a Fiú. Ő a 
legnagyobb ajándékunk, aki állandóan velünk ma-
rad.…Szent Pál apostol felsorolásában a Szentlé-
lek ajándékai: szeretet, öröm, békesség, türelem, 
kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtar-
tóztatás. Az ilyen tulajdonságok ideálisak minden 
élethelyzetben és minden körülmények között: 
otthon, tanáraink és barátaink körében, a gyárban 
vagy az egyetemen, minden embernél, akivel csak 
találkozunk.” -  írja Szent II. János Pál pápa, „Min-
den napra egy ima” c. könyvében. 

A katolikus vallás tanítása szerint a 7 szentség 
egyike a bérmálás. Ennek felvételével lesz a meg-
bérmált nagykorú tagja az egyháznak. Ugyanezen 
szertartás neve a református és evangélikus vallás-
ban konfirmálás, és úgyszintén a keresztyén nagy-
korúság kezdete. 

„ Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja” így 
kezdődik egy kedves gyermekdal. Pünkösd jeles 
nap is, profán szokások kapcsolódnak hozzá, ame-
lyek fellelhetők a néprajzban ill. vannak vidékek, 
ahol felelevenítik.  Legismertebb a pünkösdi király-
választás. Ez a legények próbatétele, legényavatás, 
különféle ügyességi feladatokkal. A lényeg, hogy a 
nyertes, 1 évig ingyen ihat a kocsmában a többi le-
gény költségén. Persze bizonyos határig. Szülőfa-
lumban Drégelypalánkon a lányoknál a Pünkösdke 
– járás volt szokásban. Édesapám elmondása sze-
rint 10-12 lány ment együtt. Két kislány, 8-10 éves 
formák beöltöztek, egyik vőlegénynek, 

a másik menyasszonynak. A háziakat énekszóval 
köszöntötték, majd begyűjtötték az ajándékot. Az 
egyik lánynál  kosár volt, ebbe gyűjtötték a tojást, 
a másiknál zsebkendő, ebbe pedig a pénzt tették, 
A faluban 3 csapat járt. A dunántúli szokások is ha-
sonlóak voltak, amint azt S.Lackovits Emőke gyűj-
tésében olvashatjuk. Ő említést tesz a „Az egyházi 
esztendő jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és 
Balaton-felvidéki falvakban „c. könyvében többek 
között a magyarpolányi németek pünkösdi tradici-
ójáról, itt legények jártak házról házra, A főszerep-
lő a Pfingstniegel, a pünkösdi bohóc volt. 

Egyházi események: 

A református egyház idén is megszervezi az évek 
óta sikeres gyermektábort. 
Katolikus egyház: a  zsúfolásig megtelt  templom-
ban egy nagyon szép, méltóságteljes szentmise 
keretében került sor a 12 hittanos fiú és lány elsőál-
dozására, a szülők, hozzátartozók, hívek nagy örö-
mére. 

2021-ben volt az egyházközség 90 éves. Idén kerül 
sor, augusztus 13-án de. 11 órakor egy emléktábla 
felavatására a Marosszéky ház falán, mellyel emlé-
ket állítunk a házban 55 éven át működő kápolná-
nak ill. az egykori híveknek. Ezen alkalomra szere-
tettel várjuk az érdeklődőket! 

Marosszékyné Csósza Mária
                                                                                                        rovatvezető

Evangélikus kirándulás

A Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka Tár-
sult Evangélikus Egyházközösség két év kihagyás 
után újra megszervezte a hagyományos gyülekezeti 
kirándulást 2022. május 28-án. Az idei évben az úti 
Esztergom-Párkány volt. A kellemes utazást és rövid 
pihenőt követően első úti célunk Zsámbék volt, ahol 
fakultatív jelleggel a Lámpamúzeumot, valamint a 
Romtemplomot lehetett megtekinteni. Esztergom-
ban a Bazilikát néztük meg idegenvezetéssel. A több 
mint két órás programon nagyon sok érdekes infor-
mációval lettünk gazdagabbak. Fakultatív jelleggel a 
Keresztény Múzeumot lehetett megtekinteni, majd 
kisvonattal átmentünk Párkányba. A közel egy órás 
út során megnéztük Párkány nevezetességeit. Kirán-
dulásunk a meleg ellenére nagyon kellemesen telt, 
köszönjük az ötletet és a szervezést Németh Sza-
bolcs lelkészünknek.

Bácsi Krisztina

Hírmondó
Zánkai
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Ballagás a Bozzayban Ballagás a Bozzayban

Ballagás a Bozzayban

Ballagás a BozzaybanBallagás a Bozzayban

Tanulmányi kirándulás

Fenntarhatósági hét

Giro d’Italia
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Húsvét

Kirándulás a Gyógynövénykertbe

Maradjatok kíváncsiak Space-Buzz

Trachttag Sakk verseny

Sakk verseny

Sakk verseny
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Nemzetiségi nap Gyereknap az oviban

Ovis kirándulás

DiákolimpiaSakk

Ballagás az oviban

Húsvéti tojáskeresés Májusfa állítás



16

  2022. július  32.évf.  2.szám.

Hírmondó
Zánkai

Majális a Faluháznál

Majális a Faluháznál

Giro d’Italia zánkai szakasz Giro d’Italia zánkai szurkolók

Giro d’Italia, a legkisebb szurkolók Hősök Napja

Hősök Napja Hősök Napja
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Őseink hite – a jövő reménye

Paula mama öröksége - Misézőhely egy zánkai 
családi házban – 55 év története dióhéjban 
Férjem nagyapja Marosszéky-Ziegler Emil nyugal-
mazott csendőrtábornokként családjával 1927-ben 
költözött Zánkára. Megvettek egy présházat és 
erre ill. hozzáépítve megépítették több szobás, 
egyszintes villájukat. Ebben a villában kapott helyet 
és működött 55 éven át a zánkai katolikus kápolna. 
Ez az írás ennek kíván emléket állítani a családi em-
lékezet és az írásbeli hagyaték, valamint levéltári 
kutatómunkák alapján. a

Az evangélikus Emil nagypapa 5 gyermekkel meg-
özvegyült. Második felesége a katolikus vallású Gu-
body Paula volt. Ebből a házasságból 2 fiúgyermek 
született. Házasságkötése előtt Gubody Paula kék 
keresztes nővérként tagja volt a Farkas Edit alapí-
totta missziós társaságnak. Zánkára kerülve meg-
határozó alakja volt a helyi katolikus hitéletnek.
A település katolikus történetéből adalékok: „Vala-
mikor a késő középkorban plébániahely volt Zánka. 
Plébánosához tartozott Szepezd és Monoszló is. 
Aztán jött az oszmán hódoltság időszaka – Zánkát 
feldúlták a portyázó csapatok, a templom elpusz-
tult, a lakosság plébánosával együtt elhagyta ezt 
a helyet. Csak 1736-ban települt újra Zánka-puszta, 
de protestánsokkal, akik aztán 1786-ban császári 

engedéllyel helyreállították maguknak a puszta-
templomot. Így maradt a későbbiekben betelepült 
gyér számú katolikusság templom nélkül. A 20. szá-
zad első harmadában még csak önálló gyülekeze-
tük sem volt, ezért jártak istentiszteletre Balaton-
csicsóba.” /2/

Részletek Paula mama leveleiből: „1927-ben köl-
töztünk le végleg Zánkára. Zánka egyházilag a csi-
csói plébániához tartozott, melynek 9. fíliája volt, 
az egyetlen, ahol templom sincsen, mert az ősi kath. 
templomot a reformátusok bírják. Tagyon, Antalfa 
ugyan gyalog megközelíthető volt, de mivel csak hat 
hetenként volt szt.miséje, nem tudhatta mindig az 
ember, hogy mikor megy fel hiába. Füredre, Bada-
csony Tomajra jártunk az urammal, itt meg mindig 
késve érkezett vonatunk s a mise végén már figyel-
münk az induló vonatra irányult. Itt hitoktatás nem 
volt, megtörtént, hogy kath. anya – mikor iskolássor-
ba került gyermeke – áttért a ref. vallásra, hogy 

gyermeke ne pogánymódra nőjön fel. Utóbb (1928-
29) dr. Horváth plébános került Temesvárról Csicsó-
ra, ő húsvét előtt lejött s az öreg Budai János lakásán 
gyóntatott és szt.misét mondott annak a pár kath.
nak, aki ott összejött. 1929-30-ban Szalai ott váltotta 
fel. Ilyen körülmények között értük el az 1931. évet, 
amikor is házat építettünk azelőtti kis hajlékunk he-
lyett. Mikor a ház tervét megrajzoltam s a szobák 
beosztását csináltam, felsóhajtottam: „Milyen jó len-
ne egyik földszinti nagy szoba kápolnának.” Áldott 
jó evangélikus uram rögtön rá is mondta, „Hát oszd 
be annak”. Délután kocsit fogadott, felmentünk Csi-
csóba a plébános dr. Szalai Miklóshoz megkérdezni, 
hogy vajon engedélyezné-e a püspök úr. Ő igenlően 
felelt, de minden esetre jelenti Főpásztorának s tőle 
függ. Rövid idő alatt megjött a főpásztori levél, mely-
ben örömét, háláját fejezte ki dr. Rott Nándor püs-
pök úr és egyben meghívott magához. Ottlétünkkor 
kijelentette, hogy ő maga jön ki benedikálni s egyben 

Hírmondó
Zánkai
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átadta az oltárkövet. Májusban volt ez. Júniusban 
fogtak az építéshez és augusztus 23-án megjött dr. 
Rott Nándor püspök úr Langmár Lipót titkára és a sü-
megi plébános kíséretében megáldotta a kápolnát és 
a harangot. Akkor ott beszéltük meg, hogy jó lenne 
a csicsói káplánt lehozni Akaliba, aki Akali, a három 
Dörgicse és Zánka lelki szükségletét ellátja, mint ki-
különített káplán. Ezzel kapcsolatban megkezdheti a 
hitoktatást is Zánkán. Így engedte meg, hogy állan-
dó szentség legyen itt, mondván: „ez nem privát ház, 
hanem missziós ház”. 
„Az oltárt a házépítésnél dolgozó asztalossal az uram 
megcsináltatta s pesti régi barátaink segítettek a fel-
szerelésében. Különösen sokat segített dr. Forster 
Gyuláné, aki a budai uri nők Mária kongregációjának 
volt a prefektája és ő és társnői, valamint szociális 
missziós bel- és kültag testvéreim maguk munkájá-
val és zárdáktól összegyűjtött ruha és fehérneművel 
bőségesen felszereltek...” /1/

Beindult az egyházközségi élet, szentmisék, litá-
niák, rendszeres gyóntatás, hitoktatás stb. „1942 
karácsonyán nagysikerű karácsonyi játékot rendez-
tek… Gachal Emma állami tanítónő fáradhatatlan 
buzgalmának volt érdeme.” /2/.  1936-tól beindult a 
tervezés egy új templom építésével kapcsolatban: 
telekvásárlás, pénzgyűjtés, építési anyagok össze-
hordása. A háború után a helyreállítások során „… 
a telken kívül minden elveszett …”/2/ „Így az ösz-
szegyűlt pénz elértéktelenedett, erről könyvek az 
akali plébánián….Így maradt Zánka templom nél-
kül” /1/ 

A házat 1952-ben államosították, a felső szintre 
egy lakó is került. Tehát fent a család és a lakó, lent 
pedig a katolikus kápolna. A család a házat 1976-
ban lakottan visszavásárolta a magyar államtól. 
Ebben az időben a család kezdeményezte a veszp-
rémi érsekségnél az alsó szint visszavételét. Ezek 
után a zánkai katolikus közösség templomépítésbe 
kezdett, ami Istennek hála meg is valósult. A Ma-
rosszéky házban a felszentelés 1931. augusztus 23-
án történt, dr. Rott Nándor püspök úr által, az új 
templomot pedig 1986. augusztus 10-én szentelte 
fel dr. Szendi József veszprémi érsek. Tehát férje-
mék családi házában 55 évig volt katolikus miséző-
hely. Ezt a két eseményt összevonva, minden év 
augusztusában megünnepeljük egy vesperás kere-
tében. 2021-ben 90 éves volt a zánkai egyházköz-
ség. Egy nagyon családias ünnepséget szerveztünk 

együtt a nyaralós hívekkel plébánosunk, Csizma-
zia Sándor hívó szavára. Ezen alkalomból átvittem 
a nálunk őrzött régi oltárképet, - Jézus a Jópásztor 
-  a hívek nagy örömére. Ekkor tette fel a kérdést a 
budapesti illetőségű Szuhaj Eszter „Van emléktáb-
la a családi ház falán?”. Az ötletet tettek követik, 
most már folyamatban van. Ennek felavatását ez 
év augusztusában tervezzük.

Gubody Paula nemcsak a zánkai katolikus egy-
házközség megszervezésében jeleskedett. Ezzel 
kapcsolatban jelent meg egy cikk Terdik Szilvesz-
ter művészettörténész tollából a görögkatolikus 
Szemlélet c. magazin VIII. évf. 3. számában, 2021. 
ősz 56 – 57. old. „Két barokk ikon Veszprémben” 
címmel. Az Istenszülő ikon hátoldalán a következő 
szöveg olvasható: „Stoffer generális hozta a napó-
leoni háborúk éveiben Oroszországból, és unokája 
Stoffer Alice szoc. missziós kültag, Marosszéki Zi-
egler Emilné testvére Zánkáról adta oda a veszp-
rémi püspöki múzeumnak 1962-ben. Sallai László 
prépost adta át személyesen.”

Jómagam Palócföldről, egy erőteljes katolikus 
faluból és családból származom. 1977-ben kötöt-
tünk házasságot Marosszéky Kálmánnal, akkor 
kerültem Zánkára. Itt tapasztaltam meg, mit jelent 
az ökumenizmus, és hogy az ősök hitének milyen 
szép lenyomata van napjainkban is. Ezzel az írás-
sal is szeretnék elődeinknek méltó emléket állítani 
egyházmegyénk idei jelmondata jegyében „Őseink 
hite – a jövő reménye”.

Marosszékyné Csósza Mária 

Forrásmunkák:
1. Marosszéky – Ziegler Emilné, Gubody Paula írásos ha-
gyatéka. 2. Poór Ferenc zánkai helytörténész levéltári 
kutatómunkája alapján „Adalékok a zánkai katolikusok 
történetéhez”  címmel 2021
Gubody Paula levelezésben állt a veszprémi püspökség-
gel. 3 levelet találtam a Veszprémi Püspöki Levéltárban: 
1931. dec. 29., 1932. jan. 3. és 1935. jan. 20. dátummal.
A családi hagyatékban 2 levelet: 1935. nov. 11. +Nándor 
püspök aláírással, 1956. aug. 23. + Badalik püspök aláírás-
sal, ennek ikt. száma: 148-101/1956. 
1931.05.31 és 1941.09.07. között 24 jegyzőkönyv készült a 
zánkai egyházközség életéből. 

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban:
• Evangélikus      9:30
• Református    11:00
• Katolikus         18:00
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Akik elmentek...

Újonnan érkezők...

Mindennek rendelt ideje van a földön: minden élőlénynek, történésnek, az ember életének. Ak-
kor szembesül mindezzel  földi halandó, ha szerettei mennek el. Pedig egyszer mindenki  rálép 
erre az útra.... Két férfi ment el az elmúlt hónapokban, Gaál Endre és Marosszéky Kálmán. Két,  
családját szerető, örökké tevékenykedő, közösségépítő férfi, jóban-rosszban helytálló. Aki itt ma-
rad, annak a fájdalmas. A családtagok, a rokonok, barátok, az egyházi közösség, a klubtagok, a 
szomszédok emlékeiben tovább élnek. Nyugodjatok békében! 

Keresztúry Dezső 
Csak annyi 

Nem kell több, csak annyi,/ hogy ama végső napon,
mikor számot kell majd adni,/ ne érjen oly bántalom,

mire rá sohase szolgáltam,/ míg vezetett az a kéz, 
melyet követtem bátran, / hogy életem legyen egész.

Szeretettel köszöntjük Borda Benjá-
min és Borda-Zán Adrienn kislányát, 

Borda Laurát, 
aki 2022.01.18-án született. Jó 

egészséget kívánunk a családnak!
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Hírek a Faluházból

Nagy erővel robbant be az idei nyár, 
de még mielőtt a nyári programokat 
elemeznénk, kanyarodjunk vissza a ta-
vaszi rendezvényekhez, hiszen az előző 
számban még csak a húsvéti tojáske-

reső túrára készültünk, ami nagyszerűen sikerült. 

A tavalyi évben erdei túrát hirdettünk a felfestett 
piros tojások nyomában, idén viszont úgy gondol-
tuk, hogy a településen belül szervezünk egy fel-
adatokkal teli útvonalat. Tulajdonképpen az volt a 
célunk, hogy családok, fiatalok és idősek egyaránt 
végig tudják járni az utat, és ezzel egy jó program 
kerekedjen húsvétra. Mivel nem volt időhöz kötve, 
mindenki kedve szerint járhatta végig a kijelölt út-
vonalat. Már húsvét vasárnap reggel kihelyeztük a 
rejtvényeket a Faluház lépcsőjére, és a falu 10 pont-
ján elrejtettük a „piros tojásokat”, amiket a rejt-
vény megfejtésével lehetett megtalálni. A „tojáso-
kat” a kertünkbe lerakandó térkőből csentük el, és 
szépen megfestettük piros tojásoknak, majd a túra 
után megfordítva leraktuk járdának… Szóval nagy 
volt a csődület mindkét napon, húsvét vasárnap is, 
és hétfőn is a Faluháznál, mindenki a rejtvényért so-
rakozott, és nagyon jó volt látni, hogy az egész falu 
megtelt kis csoportokkal, családokkal, unokák és 
nagyszülők együtt keresték a megfejtéseket, és a 
tojásokat. Végül 68 helyes megfejtés érkezett hoz-
zánk, ami azt jelenti, hogy pontosan 68 "Okleveles 
Tojáskeresőt" ünnepelhettünk! Szívből Gratulálunk 
a Nyerteseknek, és köszönjük, hogy velünk játszot-
tak!  Reméljük szép pillanatokat töltöttek együtt a 
tojáskeresés alkalmával! 

Április 28-án György Péter, és a Honismereti Klub 
meghívására Hangodi László, Tapolcai Városi Mú-
zeumtörténész előadását hallgathattuk a Faluház 
nagytermében. EGY BALATONI BAROKK HERCEGI 
GAZDASÁG – Az Esterházyak Csobánci uradalma, 
vetített képes előadás az Esterházyak gazdálkodá-
sáról szólt, sok érdeklődővel. A téma kapcsolatos 
volt Zánkával is, hiszen a Csobánci uradalom jelen-
tős részt birtokolt az itteni határból. Köszönjük Pé-
ternek a szervezést, igazán tartalmas délután volt.

Közben megkezdődött a Majális szervezése, amit 
végre ebben az évben már önfeledten, együtt ün-

nepelhettünk meg. Családi Majálist szerveztünk, 
hogy kicsik és nagyok együtt tölthessék ezt a szép 
napot. A májusfát Varga Zoltán alpolgármester úr 
ajánlotta fel az erdejéből, amit pár segítőkész fia-
talember komoly erőfeszítés árán hozott le az er-
dőből. A fát közösen díszítettük és állítottuk fel a 
majálisra érkezőkkel, ezzel is erősítve a közösség 
erejét, és összetartozását. A program alap pillére 
a főzőverseny volt, melyre 12 csapat nevezett be. 
Nagy volt a készülődés, sürgés-forgás a bográcsok 
és tárcsák körül. Volt, aki gulyást, volt, aki pörköltet 
készített, de a tárcsás hús finom illata is érződött 
a téren. Közben a gyermekek is vidáman szórakoz-
tak, hiszen ugrálóvár, kézműves foglalkozás, népi 
játszótér, népi körhinta várta őket. A felnőtteket 
pedig Polgár Peti humoros, zenés műsora szórakoz-
tatta, de éhes sem maradt senki, hiszen a főzőver-
seny ételeiből is lehetett kóstolni, de a kitelepülők-
nek hála, volt hamburger, hot-dog, kürtőskalács, és 
még sok más finomság. Egyszónak is száz a vége, 
a program nagyon jól sikerült, és nagyon sokan 
jól érezték magukat május elsején. A rendezvény 
gyermekprogramjait Balázs Blanka támogatásának 
köszönhettük, a főzőverseny alapanyagát a mencs-
helyi Árnyas Terasz Kft. támogatta, a díjakat pedig 
szintén Balázs Blanka, és a Boróka Kertészet aján-
lotta fel. A hangulatos zenét Borda Lajosnak kö-
szönhettük, aki évről-évre önzetlenül szolgáltatja 
a zenét a Faluháznál. Köszönjük a támogatásokat! 

Májustól a benti tornák már a strandon folynak 
keddi és csütörtöki napokon Dr. Oláh Éva Mária ve-
zetésével. Szuper erősítő, nyújtó, minden testrészt 
megmozgató gyakorlatok, mindenkinek a saját 
tempójában 0-99 éves korig, ingyenes részvételi le-
hetőséggel, melyet nagyon köszönünk Évának!

2022. május 6-án startolt Budapestről a 105. Giro 
d’Italia három magyarországi szakasszal! A harma-
dik napon, május 8-án, Zánkán is áthaladt a Kapos-
vártól Balatonfüredig tartó mezőny, a Fő utcán, és 
az Ady Endre utcán, így erre a szakaszra vártuk a 
szurkolókat is! Már a reggeli órákban feldíszítettük 
rózsaszín szalagokkal és lufikkal a zánkai útvonalat, 
és a szurkolók között kis zászlókat osztottunk szét, 
hogy kellően fogadjuk a kerékpáros versenyzőket. 
Nagy volt az érdeklődés, rengetegen érkeztek a 
kordonok mellé, és a lélegzetünk is elállt, amikor 
megérkezett a mezőny. Óriási élmény volt, még ak-
kor is, ha csak pár pillanatig tartott. 
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A HŐSÖK NAPJA tiszteletére május utolsó vasár-
napján tartottuk megemlékezésünket a Honisme-
reti Kör, illetve a Faluház szervezésében. A prog-
ram a bizonytalan időjárás miatt először a Faluház 
nagytermében, majd a 2. világháború hőseinek és 
áldozatainak emlékművénél zajlott, végül pedig 
a temetőben virágok kerültek elhelyezésre az 1. 
világháború hőseinek emléktábláinál. A műsort a 
Magyar Tenger Népdalkör, valamint a Bozzay Pál 
Általános Iskola tanulói adták. A megemlékezést 
dr. Oláh Kálmán képviselő, háziorvos tartotta. 

Nagy erőkkel szervezzük a nyári programokat, 
melyek június 25-ével indulnak. Koncertek, zenés 
estékkel, finom borokkal és finom ételekkel, kira-
kodóvásárral a strand előtti téren!
Többek között fellép az Arábia Trió hastánc show, 
a Miskolci Illés Emlékzenekar, a Magyar Tenger 
Népdalkör, a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, a Nyúli 
Sporttwirling és Mazsorett Egyesület, Csenge-
ri Attila és Mahó Andrea, Bówly Roll Zenekar, a 
Veszprém-Bakony Táncegyüttes, Márió, Kiss Attila 
és Farkas Kata, Tóth Fecó, a Neoton Party Band, a 
Homokbödöge Táncegyüttes, Erox Martini, a Griff 
Zenekar, Rolandó Bűvész, Hajdu Steve, Kovács La-
jos, az Abba Sisters, a Caribbean Carneval Show, 

a Dívák – Koós Réka, Fésűs Nelly, Ladinek Judit, a 
HELLOKIDS Zenekar, Vastag Csaba és kiszenekara, 
Crazy Little Queen Tribute zenekar, Óvóbácsi Zson-
godája, a RépaRetekMogyoró és a Napraforgó Me-
seszínház. Három alkalommal strandmozival várjuk 
az érdeklődőket, és természetesen állandó progra-
mokkal várunk mindenkit az Animációs téren, ahol 
kézműves foglalkozások, gyermekprogramok, 
zumba, és sakk szimultán lesz, valamint Dr. Oláh 
Éva Mária vezetésével vízitornán is mozoghatnak a 
strandra látogatók.  A nyarat augusztus 20-án tűzi-
játékkal zárjuk. A részletes programot az újság há-
toldalán találják. 

Nagy örömmel támogattuk idén az Óvoda Gyer-
meknapját, ahol a Faluház szervezésében, és költ-
ségvetéséből finanszíroztuk a RépaRetekMogyoró 
interaktív gyermekműsorát a gyermekek legna-
gyobb örömére. 

Szeretettel várunk Mindenkit a rendezvényeken!
Tartsanak velünk! Élvezzék a nyarat, a Balatont, és 
a jó programokat! 

Böhmné Kocsis Szilvia
rovatvezető  

Böhm Tamás
Bácsiné Bogáncs Nikoletta

Nőklub

Két eseményről is beszámolhatok. 
Az egyik a majális, ami már nagyon 
bejáratott szokás lett. Most is, mint 
mindig, a Nőklub együtt főzött az 

Életmód klubbal. Felosztjuk évről évre a feladato-
kat, évente más a „felelős”, más az „ízmester”. 
Idén nagy ravaszul felkértünk egy férfiembert erre 
a posztra.  Tokány volt a menü, „Hajas Dávid mód-
ra”. Nagyon jól sikerült, a kondér kiürült. Mindenki-
nek köszönjük a tanácsadást, a kuktáskodást, de a 
dicséret  Hajas Dávidot, az „ízmestert” illeti. 

A másik esemény a kerámiázás volt. Végre!  Két 
évet vártunk erre az alkalomra. Sikerült egy esős, 
hűvös délutánt kifognunk, ennek következtében 
kevesen is voltunk Gaál Krisztiéknél Monoszlón. A 
hangulatot, az alkotói kedvet a létszám nem ron-
totta el. Kriszti türelemmel segített megalkotni a 
szép kínálós tálunkat. Örömmel válogattuk a csip-
keterítőket, amit az agyagba nyomva, símítva gyö-
nyörűen kiadta a mintát. Az égetés még visszavan, 
amit izgalommal várunk! Egyébként most már nyá-
ri szünetre megyünk, ősszel újra folytatjuk, továb-
bi kézműves alkotások várnak ránk. No meg még, 
amit kitalálunk, mert ötletben nincs hiány! 

Marosszékyné Csósza Mária 
klubvezető
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Magyar Tenger Népdalkör

Végre elérkezett a nagy  hír indulhatnak az 500 
fő  alatti rendezvények. Februárban elkezdődtek  
próbáink , de  szigorúan betartva a távolságot így 
nagyon  nehéz  együtt énekelni, de  bíztunk  ben-
ne, hogy idővel jobb lesz a vírushelyzet. Kezdetben 
Kórusvezetőnk felénekelte a dalokat videóra, ott-
hon tanultuk és gyakoroltuk az énekeket. Próba 
előadás  előtti  napokban 1-2 alkalom egymással és 
a kísérőnkkel  összeéneklés céljából. Ez a  gyakorlat  
bevált .

Február  26-án Maskarás  Télűző Farsangi  mulat-
ságon kergettük  ki a  telet vidám  dalainkkal. Végül  
együtt táncoltunk a közönséggel. Harmonikával  kí-
sérte  műsorunkat Szalay Zsolt.

Április 7-én  Költészet napján  megzenésített  ma-
gyar költök verseit továbbá  egy  szép hazafias  dalt 
énekeltünk. Orgonán kísérte dalainkat Sári Attila  
zeneszerző. 

Április 26-án Balatonfüreden Nyugdíjas Feszti-
válon vettünk részt. Bordalokat énekeltünk, mű-
sorunkat kísérte orgonán Sári Attila zeneszerző. 

Nyugdíjas  Amatőr  Művészeti Csoportok  Fesztivál-
ján  nyújtott  kimagasló teljesítményéért Népdalkö-
rünk  Díszoklevelet  kapott.

Április 29-én Hősök Napján I. és II. világháborús 
katonadalokat adtunk elő a Hősi halottak tiszte-
letére gitáron kísérte a Népdalkört Rábaközi Rita 
énekművész tanár. 

Legközelebbi fellépésünk július 9.-én  lesz  a stran-
di Animációs Téren, Négy évszak pillanatai Zánkán 
természetfotó  kiállítás  megnyitóján. Nagy  közön-
ségsikerre való tekintettel a Költészet napi műso-
runkat adjuk elő. 

Július 23-án Nyári programok keretében 20.00 
órakor kezdődő műsorunkra népdalcsokorral ké-
szülünk. Várjuk szeretettel népdalt  szerető  közön-
ségünket.
 

Jó egészséget és napsütéses vidám nyarat kívá-
nok  mindenkinek!                                                                    

Albert Ferencné 
 klubvezető

Május 21-én Marosszéky Kálmán volt alapító ta-
gunktól, szóló énekesünktől, végső búcsút vet-
tünk, Kodály : Esti dallal. Emlékét megőrizzük sze-
retettel.                 

Magyar Tenger Népdalkör tagjai

Honismereti Kör

A járvány okozta hosszú bénultság 
után mozgalmas tavaszt hagytunk ma-
gunk mögött. Március 15-ét a bozzay-
sokkal ünnepeltük, szokásunk szerint 
virágokat  és egy koszorút – ez utóbbi 
Bozzay Pálnak jár – helyeztünk el a te-

metőben hősök sírjain. 

Március 28-án Szabóné Vörös Györgyi egyesületi 
alelnök meghívására Zánka volt vendége a Veszp-
rém Megyei Honismereti Egyesület és a veszpré-
mi Kölcsey könyvesbolt által szervezett Cserháti 
könyvszalon elnevezésű eseménysorozat márciusi 
összejövetelének. A könyvszalon előadásain Veszp-
rém megyei községek mutatják be honismereti tár-
gyú kiadványaikat. Küldöttségünk A szellem napvi-
lága (1999), Zánka gyökerei (2001), Zánkai értéktár 
(2014), A szabadság embere. Bozzay Pál élete és 

művei (2018) és A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Cent-
rum története 1975-2005 (2006) - ez utóbbi a GYIC 
kiadványa – című könyveket mutatta be. Emellett 
részletesen beszéltünk a Zánkai Hírmondóról is, 
külön kiemelve a Honismeret rovat írásait, mely-
nek keretében napjainkra már mintegy 250 zánkai 
tárgyú, helytörténeti jellegű írás jelent meg. A kiad-
ványok alkotóiként György Péter, Horváth Lajos és 
P. Miklós Tamás beszéltek a művekről, sajnálattal 
megemlítve, hogy Taródy Istvánné és Poór Ferenc 
egészségi okokból nem tudtak megjelenni, bár 
méltó helyük lett volna küldöttségünkben. Meg-
hívásunkra jelen volt Filep Miklós polgármester 
mint kiadó, és Marosszékyné Csósza Mária mint a 
Hírvivő ősének alapítója is. Jelen volt és felvételt 
készített a Zánka Tv képviseletében Vass Gyula és 
felesége, Margó. A beszélgetést Bárándy László, 
a megyei honismereti egyesület korábbi elnöke 
vezette. Szerénytelenség nélkül megállapítható, 
hogy Zánka sikert aratott. A jelenlévők méltatták 
kiadványaink színvonalát, kiemelve, hogy mindez 
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egy kisközség szellemi műhelyében jött létre. Az 
összejövetel végén a Lídia borház ajándékaként jó 
zánkai borokat kínáltunk a veszprémieknek, mely-
lyel további babérokat gyűjtöttünk.

Visszatérő vendégünk, Hangodi László történész 
Egy balatoni barokk hercegi gazdaság. Az Ester-
házyak Csobánci uradalma címmel tartott vetített 
képes előadást a Faluház nagytermében április 28-
án. Az előadó jó híre népes, pótszékes közönséget 
vonzott, mely dicséretére vált  volna bármely kör-
nyékbeli város művelt közönségének. A lenyűgö-
zően adatgazdag, jórészt emlékezetből előadott 
lendületes produkció végén a tapolcai történész 
elégedetten könyvelhette el a megjelentek hosz-
szan tartó, hálás tapsát.

Az immár hagyományosnak mondható tavaszi 
autós kirándulás szinte „házon belülre”, az Er-
zsébet-táborba vezetett május 6-án. A kirándulás 
résztvevőinek többsége az egykori Úttörőváros 
dolgozói közül került ki, így az eseménynek volt 
egy enyhe nyugdíjas nosztalgia találkozó jellege 
is. Régi, többször elutasított tervünk teljesült, de a 
késlekedés ezúttal az élmény javát szolgálta. A sta-
diont kivéve befejeződött ugyanis a tábor teljes re-
konstrukciója, és a minket fogadó látvány csak elis-
merést érdemel. Minden új, friss és tiszta, minden 
a régi helyén, de a mai követelményeknek meg-

felelően korszerű és célszerű. Sajnos csak kívülről 
tekinthettük meg az épületeket, de a fejekben így 
is csengtek a milliárdokat számláló pénztárgépek: 
vajon mibe van ez nekünk? A kirándulás végén egy 
Zánkai értéktár kötettel háláltuk meg a minket ve-
zető Hartinger Zoltánnak a barátságos fogadtatást.

A tavaszi évad hagyományos záró eseménye a 
május utolsó vasárnapjára eső Hősök napja szerve-
zése és lebonyolítása. Ez alkalommal az eső fenye-
getése elől az emlékező közönség behúzódott a 
Faluház nagytermébe a műsor meghallgatására. A 
Bozzay Pál Általános Iskola tanulói Stumpfné Vass 
Violetta betanításával adtak elő egy színvonalas 
versválogatást, majd a Magyar Tenger Népdalkör 
szívhez szóló dalai hangzottak el. A második világ-
háború hőseinek és áldozatainak tiszteletére állí-
tott emlékművet a község önkormányzata nevé-
ben Filep Miklós és Varga Zoltán koszorúzták meg. 
A megemlékezés az első világháború hőseinek em-
lékfáinál virágok elhelyezésével ért véget.

A szokásos nyári szünetet követően reménye-
ink szerint ősszel újult erővel fogunk munkához, 
amennyibe az égi és földi hatalmak távol tartják 
tőlünk a járványt és más, ma még elképzelhetetlen 
rosszat.

György Péter
klubvezető

V I S S Z A T E K I N T Ő

A Zánka nevű hajó 
  rövid története

Az Erzsébet-központ kikötőjében m is álló 
Zánka nevű sétahajó inkább egy vízibuszra 
hasonlít. Az eredetileg Szabadság névre 
hallgató járművet 1968-ban építették, és 
kezdettől fogva különleges szerepet szán-

tak neki: a balatonaligai pártüdülőben szolgált és a párt-
politikusok ezen a hajón döntöttek fontos ügyekben. 
Kívülről nem volt hivalkodó, belül azért maximális ké-
nyelmet alakítottak ki, hogy minél kellemesebb legyen a 
fedélzeten. A hajót felszerelték konyhával, telefonköz-
ponttal, hívócsengővel, meleg vizes tusolóval, klímabe-
rendezéssel, pihenőkabinokkal. A bensőséges tanács-
kozást a motor zaja sem zavarhatta, mivel kettő darab 
140 lóerős Volvo-Penta motorral szerelték fel, amikkel a 
hajó rendkívül halk járású lett. A csend ára 90 liter extra-
benzin elfogyasztása volt óránként.

A SZABADSÁG nevű hajó tehát a Kádár-rendszer poli-
tikusainak első számú protokollhajója volt. Fedélzetén 
több híres politikus is megfordult; a külföldiek közül 
például 1972 nyarán Indira Gandhi indiai miniszterelnök 
és Fidel Castro kubai kormányfő, de járt ott Losonczi 
Pál köztársasági elnök, Lázár György miniszterelnök is, 
hogy a fontosabb magyarokat említsük. 

A hajót 1979-ben Kádár János a Balatoni Úttörőváros-
nak ajándékozta. Némi belső átalakítás után 1980. au-
gusztus 23-án, a belügyi szakmai napok keretében Hor-
váth István belügyminiszter átadta a Zánkán táborozó 
úttörő gárdistáknak a sétahajót. Azóta a hajó Zánka 
néven szállította vendégeit, köztük a táborozó gyerme-
keket, de 1996 nyarán a zánkai nyugdíjasok is kirándul-
hattak rajta Badacsonyba. Aki jobban odafigyelt, a hajó 
szőnyegén felfedezhette azt az égésnyomot, amit Fidel 
Castro hagyott a szivarjával.                              

Poór Ferenc 
György Péter
rovatvazető
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Cserkésztáborozások Zánkán           
   a két háború között

A Csorsza patak kies völgye kedvenc tá-
borozóhelye volt a cserkészcsapatoknak. 
Az Evangélikusok Lapja 1927 nyarán említi 
a Zánkán nyaraló Ezermester cserkészcsa-
patot, akik a július 22-én Zánkára érkezett 

Kapi Béla evangélikus püspök fogadására kivonultak a 
vasútállomásra. Az Ezermester cserkészcsapat 1932-
ben is Zánkán táborozott, amikor meglátogatta a tábort 
Redjep bej volt török kultuszminiszter, akit a tábor bejá-
ratánál Karafiáth Jenő kultuszminiszter fogadott.

1934 júliusában a nyíregyházai római katolikus gimná-
zium 285. számú Szent László cserkészcsapatának 52 
tagja táborozott Zánkán. A Balaton mellett, pompás 
erdőben 3 hetet töltöttek a cserkészek, miközben be-
járták a tó környékét, megismerkedtek az ott lakókkal. 

Gazdag programjuk megvalósítása után lélekben és 
testben megerősödve tértek vissza Nyíregyházára.

1938-ban a szombathelyi polgári iskolások táboroztak 
Zánkán. Nagy cserkésztábor volt még az 1943. évi is, 
amelyen nyolcvan veszprémi katolikus cserkész fiatal 
vett részt, de itt már erősen érződött a háborús nyo-
más, hiszen a doni katasztrófa után voltunk.

A cserkésztáborok mozgalmas élete maga is szokatlan 
látványosság volt – impozáns megnyilvánulása az any-
nyira nélkülözött tömegsportolásnak. A cserkésztábor 
példát adott a felnőttek társadalmának a fegyelmezett 
összetartásra, amelyre Trianon traumája után nagy 
szükség volt. A konzervatív szellemiségű magyar cser-
készmozgalmat a kommunisták 1948-ban felszámolták, 
több vezetőt bebörtönöztek, s egy évre rá szovjet min-
tára elindították az ateista szellemiségű úttörőmozgal-
mat.                                                                           

Poór Ferenc
György Péter 
rovatvezető

Egymásra rakódó korok és   
   kultúrák Ságpusztán

Szentpéterdörgicse, Boldogasszonydörgicse és Kisfalud-
dörgicse falurészekből áll össze, de Balatonakalit először 
Hokuli-Dergetheként írták le, és Ság- (némely változatban 
Sár-)dörgicse is létezett, utóbbi a mai Erzsébet-tábor he-
lyén. Sőt, a 71-es útról is látszik Balatonfüred felé a jobb 
oldalon, az Erzsébet-tábor bejáratát elhagyva egy temp-
lomrom, falmaradványok és egy temető. Ezek Ságdörgi-
cse utolsó hírmondói.

A terület már az Árpád-korban is lakott volt, az oklevelek 
tanúsága szerint 1334-ben már a fehérvári őrkanonokság 
birtoka, és 1495-ben is egyházas hely, de az 1531-es adóösz-
szeírásban már nem szerepel, 1653-ban mint kipusztult 
falut jegyzik fel. Története egybevág a környék sok másik 
török korban elpusztult településével, amelyekből szintén 
csak egy templomrom maradt meg mementónak. 

Régészeti emlékek tovább tágítják az horizontot, maga 
az egyhajós, keletelt templomrom Árpád-kori, 1230 és 
1260 közé teszik a keletkezési idejét. A templom és a te-
lepülés jelentőségét mutatja, hogy a markáns alapozással 
rendelkező falakat falfestmények díszítették, karzat ma-
radványait is feltárták. Valószínűleg későbbi bővítés lehet 
a földes padlójú sírkamra és az előcsarnok hozzáépítése. 
A templomhajóba az utolsó temetkezés 16. századi (ér-

mék Zsigmond, II. Lajos és Miksa korából is kerültek elő), 
de számos – feltárt és feltáratlan – sír fekszik a templom 
melletti, körítőfalas temetőben is. Érdekesség, hogy Ár-
pád-kori lakóházak maradványait is feltárták, ezek kevés-
bé alapos építésre vallanak, agyagba és sárba rakott kö-
vekkel falazták ezeket.

Ságdörgicse települése azonban nem előzmény nélküli, 
ugyanis a romok alatt, több épületből álló római kori villa-
gazdaság rejtőzik. Az Árpád-kori templom északi fala is egy 
római falra épült rá. A terazzopadlós épületek mellett egy 
hypocaustumot, fűtőházat is találtak, egy ideig tartotta 
magát a nézet, hogy római fürdő romjai lehettek ezek, de 
kiderült, hogy ez a lakóépületek fűtését szolgálta. A II-IV. 
századból származó romokról már a 19. században is volt 
sejtés, római köveket építettek be a környék épületeibe. 

A régészek a római maradványokon túl őskori kerámiatö-
redékeket is találtak, így itt, a Balaton mellett már ekkor is 
bizonyíthatóan megtelepedtek az emberek.

A terület feltárását 1967-69 között végezték, amikor az 
Úttörőváros építését elkezdték a Csorsza-patak két part-
ján, Zánka és Balatonakali között, Ságpusztán. Az itt lakók 
életéről, kiköltöztetéséről és otthonukhoz való ragaszko-
dásukról szól Wilt Pál Ságpuszta című dokumentumfilmje 
(Youtube-on is megtekinthető). A nehéz, dolgos sorsú em-
berek őszintén mesélnek életükről, és még egy lottónyer-
tes is története is felfeslik a szemünk előtt.

A cikk forrásául K. Palágyi Sylvia Balatonakali-Ságpuszta, a 
középkori templom, település és a római kori épületek ma-
radványai című cikke szolgált (A Veszprém Megyei Múzeu-
mok Közleményei 25., szerk. Tóth G. Péter, Veszprém, 2008).

Mózes Krisztián
rovatvezető

Dörgicséről manapság mindenkinek a 250 
lelkes, három templomrommal büszkélke-
dő Balaton-felvidéki falucska jut eszébe, pe-
dig hajdanán a környéken több ilyen nevű 
település is volt. Maga a mai Dörgicse is 
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Sára Péter 
  Öröklét

Őszi idő lombhullása, 
új életnek csírázása, 
új vágyaknak melegágya… 
- Fene, aki régit bánja, 
vagy az újat nem kívánja, 
bizony ez a természetnek 
nagy és örök körforgása, 
aminek nincs soha mása. 
Élet-halál nagy tusája, 
kis részeknek lázadása, 
a nagy mindenség örök násza, 
ős egységbe olvadása. 
Minden részecske halála 
az örök élet újulása. 

Bolond, aki ezt nem látja, 
önmagában nem vizsgálja, 
a megoldást mástól várja, 
de hiába, mert így neki 
soha sem lesz megnyugvása. 
Jó, ha tudjuk, nincsen hátha! 
A legkisebb is benne van  
a nagy és örök körforgásban, 
egyetemes változásban, 
aminek biz nincsen párja, 
sem iránya, sem meg mása, 
csak a kicsi részecskéknek 
láthatatlan változása, 
új alakba mozdulása 
és végtelen világunknak 
örökös nagy körforgása. 

A legbelsőnek nincs formája, 
csak a külső alak látszik, 
a legbelső az mindig mozog, 
soha sem áll, mindig játszik, 
tornázik, vagy karikázik, 
osztódik, vagy fogócskázik… 
A mindenségnek ez a titka,  
ez a csupa belső mozgás, 
minden létezés alapja. 
A nagy kozmoszt is ez mozgatja: 
végtelenből végtelenbe 
szakadatlanul ez hajtja. 
A mozgás örök, 
csak a formának van 
változása, újulása, 
élete és elmúlása.

Sára Péter (2003., Zánka)

Sára Péter 1926. november 17-én született Turán. Édesapja Sára Mihály, édesanyja Gólya Erzsébet. Szü-
lei földműveléssel foglalkoztak. Két testvére, egy bátyja és egy húga volt. Általános iskolai tanulmányait 
Turán és Pécelen végezte. Turából vonattal járt Budapestre közgazdasági középiskolába, minden nap 
hajnali 3 órakor kelt, hogy beérjen 8 órára az iskolába. Középiskolai tanulmányait a II. világháború sza-
kította félbe, 1944-ben besorozták katonának. Orosz hadifogságba került, 1947-ben szabadult a kijevi 
hadifogolytáborból. Ezt követően fejezte be a középiskola 4. osztályát. A fogságot „egyetemnek” hívta, 
ugyanis a foglyokkal rengeteget beszélgettek, filozofálgattak, de volt, hogy színdarabot szerveztek és 
adtak elő egymásnak. Erdőben és cukorgyárban dolgoztatták őket, így a cukorgyárból elcsent cukornak 
köszönhetően fizikálisan sem gyötörte meg annyira a hadifogság, mint sok sorstársát. Középiskolai ta-
nári diplomát 1953-ban szerzett az ELTE-n magyar nyelvből és irodalomból. Először kollégiumban lakott, 
de mikor rájött, hogy besúgók figyelik őket, albérletbe költözött. Az egyetemen ismerkedett meg fele-
ségével, Somogyi Magdával, aki egyetem után a Hunnia Filmgyárban dramaturgként dolgozott. Magda 
auschwitzi túlélő volt, az egész családját elvesztette az auschwitzi haláltáborban. Péternek az egyetem 
után minisztériumi állást ajánlottak, de őt jobban vonzotta a kultúra, az irodalom és a múzeumok világa. 
Így került a Petőfi Irodalmi Múzeumba, melynek 1954-től 1986-ig volt tudományos munkatársa. Elsősor-
ban Ady-kutatóként tevékenykedett. Az Ady-gyűjtemény létrehozásában, tudományos feldolgozásában 
és bemutatásában igen jelentős szerepe volt. Több fontos Ady-kiállítást rendezett és Adyék Veres Pálné 
utcai lakását is ő rendezte be emlékmúzeumnak 1977-ben. Ezenkívül több jelentős irodalmi tanulmányt 
írt, amelyek a Múzeum Évkönyveiben jelentek meg. Ady vonatkozású tanulmányait 2000-ben a Püski 
Kiadó önálló kötetben is megjelentette „A minden titkok költője” címmel. Pölöskei Ferencnével közösen 
szerkesztettek egy Ady életét bemutató képeskönyvet, ami a Magyar Helikon kiadásában jelent meg 
1957-ben. Adyval kapcsolatos munkáiból sugárzik, hogy mennyire csodálta a költői és prózai írásait, gon-
dolkodását, a magyarság sorsa iránt érzett mély felelősségtudatát, világnézetét. Ügyelt rá, hogy Adyról 
szóló írásai esztétikai, ne pedig politikai indíttatásúak legyenek. 

Másik fontos tevékenysége a Múzeumban irodalmi kiállítások rendezése és írói emlékházak berende-
zése volt. Ady mellett külön is érdemes megemlíteni a Babits Mihály, Móricz Zsigmond, József Attila, 
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volt élettársával, Szántó Judittal, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum osztályvezetője volt – együtt szervezték 
meg a József Attila Múzeumot. A kiállításokkal kapcsolatos írásait gyűjtötte össze az „Írói arcok, sorsok, 
vallomások” című könyv (Püski Kiadó 2013), melyben Berzsenyi Dániel, Gondolatok Ady történelemszem-
léletéről, Móricz Hortobágya, Babits Mihály esztergomi nyaralójában, Karácsony Benő fejezetek szere-
pelnek. 

Nyugdíjas éveiben, 1986-tól kezdve nyelvészettel is foglalkozik. Több jelentős könyve és tanulmánya je-
lent meg a magyar nyelv eredetéről és a magyar-török nyelvi kapcsolatokról. Ezek közül külön is érdemes 
megemlíteni „A magyar nyelv eredetéről másképpen” és „A magyar-török nyelvrokonság bizonyítékai” 
című köteteket (Püski Kiadó 2001. és 2005.)

1987-ben a múzeumi munkásságát Móra Ferenc-díjjal ismerték el. 

1999-ben hosszú betegség után meghalt a felesége. 2000-ben, 73 éves korában összeköltöztek Puskás 
Piroskával, akivel 1967-óta ismerték egymást. 13 évig kétlaki életet éltek Budapest és Zánka között, de 
idejük jelentős részét már ekkor is Zánkán, a Tölgyfa utca 5. szám alatti házban töltötték. 2014-ben végleg 
Zánkára költöztek, a Rózsa utca 17. szám alá. Az összes versét Zánkán írta. 4 verses kötete jelent meg, 
illetve egy külön kötetben egy válogatás a verseiből: Szindbád Emlékkönyvéből (2004.), Hajnal a Balato-
non (2008.), Az idő fogságában (2010.), A színek hatalma (2012.), Balatoni varázslatok – válogatott versek 
(2017.)

Verseinek fő jellemzője a természetszeretet és a harmónia keresés. Szinte az összes versét, köztük az 
Öröklét címűt is éjszaka írta. Amint elkészült egy alkotás, vagyis általában reggelente minden új versét 
elolvasta Piroskának a zánkai házuk teraszán. Kevés embert engedett közel magához. A tiszta, egyszerű 
beszédet szerette, nem szerette a felszínes csevegést. Nem szeretett társaságba járni, inkább otthon 
szeretett lenni Zánkán. Ha kimozdult otthonról, általában az erdőt járta, nagyon szerette a természetet. 
Sokat olvasott fel Piroskának és rengeteget beszélgettek. Az Öröklét c. versben is látszik, hogy sokat 
gondolkodott az élet mély dolgairól. Mindig úgy tekintett a világra, hogy azt kereste, azt nézte, ami jó. A 
Balatonról így írt a Reggeli áhitat című versében:

Mikor az égre 
a Nap is már feljő, 
sem égen sem vízen 
nem látszik a felhő, 
a párás káprázatban  
a világ eggyé válik: 
víz, fény és levegő 
egyetlen alakban 
ősanyagnak látszik. 
A csend észrevétlen 
már nem is a tavon, 
de bennünk hullámzik.

Sára Péter irodalomtörténész, muzeológus, nyelvész, költő otthon, szerettei körében halt meg 2015. feb-
ruár 12-én, 88 éves korában. Rövid, súlyos betegség utolsó hónapjaiban Piroska ápolta, aki nyugdíjas ko-
rára eljuttatta őt a „szépség kertjébe” (ahogy a Számadás című versében fogalmaz). A zánkai temetőben 
helyezték örök nyugalomra.
          

dr. Oláh Kálmán
rovatvezető

(Köszönöm Puskás Piroskának a cikk megszületéséhez szolgáltatott adatokat és a nagyszerű beszélgetést!) 
Sára Péter verseit és írásait megtalálják a zánkai Könyvtárban. Puskás Piroska Zánkán, a Rózsa utca 17. szám 
alatt őrzi Péter írásos hagyatékát és íratlan emlékeit… 

Hírmondó
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