Hétvégi programajánló
Költészet- és vasútünnep
Tudom, hogy csak véletlen egybeesés, de akkor is kísért a múlt: József Attila 1937-ben
Balatonszárszónál a vonat elé vetette magát. Születésének napján, április 11-én
ünnepeljük a költészetet 1964 óta. A Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház
április 16-ára tette Költészet Nap-i rendezvényét: ez a nap a Bakonyvasút Napja… Persze
másról kell, hogy szóljon ez a szombat: a költészet és a több mint egy évszázada épült
11. számú, „Cuha-völgyi”-ként is ismert vasútvonal ünnepléséről. Amely érinti Zircet. És
amelyen tavaly nyáron Veszprém felé visszaállította a személyszállítást a kormány.
A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség széles programkínálattal várja az
érdeklődőket. A központi ünnepség szombaton 8.30-kor kezdődik a zirci
vasútállomáson. Kilenc óra körül érkezik a megyeszékhely irányából egy gőzvontatású
különvonat, amely várhatóan negyed
tízkor megy tovább Győr felé. Néhány
közbeeső állomáson szintén lesznek
programok. Állomásunkon bemutatkozik a
nagyközönségnek Németh Ferenc eplényi
lakos, Németh Gábor műemlékkönyvtárvezető
édesapja,
a
Baross
Gábor
Vasútmodellező és Vasútbarát Klub tagja,
aki elkészítette a 11-es vonal modelljét
egy közel tíz méteres terepasztalon.
Aki lemarad a reggeli gőzmozdonyról –
mert a vonat nem vár, vagy nem sokat
vár – az délután is megcsodálhatja a Kedvcsinálónak: a 11-es vonal modelljének Eplény körüli
szerelvényt, várhatóan fél háromkor részlete Fotó: www.vasutmodellklub.hu
érkezik vissza a zirci vasútállomásra,
ahonnan 14.40-kor indul Veszprémbe.
A gőzös érkezésével egy időben nyílik meg a Galambos Ferenc
Sakkemlékverseny a III. Béla Gimnáziumban. A zirci sakkélet
egykori vezetőjének tiszteletére rendezett vetélkedőn kortólnemtől függetlenül bárki indulhat, a játékosok svájci rendszerben
mérik össze erejüket. A versenyt kilencfordulósra írták ki, az első
forduló 9.15-kor kezdődik. A regisztráció határideje: április 15.
péntek, 14 óra. A sakk-emlékverseny hetedszer kerül
megrendezésre. „A hetedik te magad légy!” – üzente József Attila,
„Már egy hete csak a
s ezzel meg is érkezünk a Költészet Napjához.
mamára gondolok...”
A művelődési ház vendége 16 órától Vesztergom Andrea zirci
származású költőnő lesz, aki a házban jelenleg is kiállító Szeifert Natáliával beszélget.
Közreműködik Módri György, a Veszprémi Petőfi Színház művésze. A gonoszok nem
lesznek főszereplői a szombati napnak, de a hetes szám így is többszörösen előfordul:
ennyien érkeznek testvérvárosunkból, Barótról, Nagy István polgármester vezetésével. A
kapcsolat erősítésén túl a barótiak látogatásának célja tapasztalatok szerzése
egészségügyi és szociális területen.
Kelemen Gábor

