Adománygyűjtő hétvége Zircen
Gála, árverés és egyéb ötletek támogatásra
Több mint százezer forinttal támogatták az emberek a zirci általános iskolás
gyerekeket. Jó úton halad anyagiak tekintetében a Zirc Városi Vegyeskórus új
CD-lemezének kiadásához. Énekes, zenés, táncos produkciókkal, bűvészbemutatóval,
mazsorettel várta az érdeklődőket a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskola „A” épületi tornatermében, április 9-én szombaton, a Jótékonysági Gálaest
keretében. A bő kétórás műsort Bicski Bálint hatodik osztályos tanuló nyitotta meg, aki
elmondta: jubileumi rendezvényről van szó, idén tizenötödik alkalommal szervezi meg az
iskola a gálát azért, hogy hátrányos helyzetű diákjait segítse.
Szakács Ildikó fővédnök arra biztatta az iskola tanulóit az intézmény névadójának
méltatását követően, hogy legyenek büszkék reguly-s diákságukra. Az ünneplő
közönségnek megköszönte a meghívás elfogadását. Lingl Zoltán iskolaigazgató
kérdésemre válaszolva elmondta, több mint százezer forintot gyűjtöttek össze a
gyerekek támogatására, s továbbra is szívesen várják az adományokat a Reguly

Iskoláért Alapítvány számlaszámára, a 73900030-10010323-ra. Az esten felléptek a
Reguly Antal általános iskola tanulói és tanárai mellett a Cholnoky Mozgásművészeti
Stúdió növendékei, a bakonybéli német nemzetiségi tánccsoport, az olaszfalui
tagintézmény tanulói, a Kid Rock and Roll csoport, a Zirci „Szöcskék”, a Pro Art Stúdió
táncospárja, a Retro Kids tánccsoport, valamint a Dal-Ma Művészeti Egyesület énekesei.
Az iskola tornaterme másnap is zenétől, énektől volt hangos: Zirc vegyes kórusa
koncertezett, s különböző módszerekkel gyűjtött pénzt zenei anyagának publikálására. A
szokásos üveggömb ezúttal hiányzott, de lehetett például cd-jegyeket vásárolni 500,

1000 és 2000 forint értékben, amelyek 600, 1200 és 2400 forint értékben beszámításra
kerülnek az esetleges lemezvásárláskor. A koncert különszámaként sor került egy
árverésre is, zirci alkotók felajánlott festményeiből, kézműves munkáiból. Bér Júlia, dr.
Ehrenberger József, Kugler László és Pék László alkotásai összesen 58 000 forintért
keltek el. Géring Klára karnagy a részemre elmondta: ebből az összegből ötvenezerrel
támogatta festményvásárlással a kórust Mészáros Rezső és néhány barátja.
A közönség ízelítőt hallhatott a készülő CD anyagából, és az énekesek dr. Pichner
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Zirc Városi Vegyeskórus – amely a
Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület
19381600-1-19-es adószámára is várja a
tiszteletteljes felajánlásokat – júniusban
szeretné elkészíteni a hangfelvételt zenei
albumához, amely egyébként a második
lenne a sorban a tíz éve kiadott karácsonyi Nagy mozgás volt hétvégén az általános iskola
lemez után.
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