Hitében él nemzetünk
Államalapító királyunkra emlékezett Zirc városa – új téren, jubileumok jegyében
– Magyarország és a kereszténység Szent István kora óta egyet jelent, e két fogalom
egysége állami létünk alapja. István király nemcsak a katolikus felekezet szentje, hanem
egy egész nemzet hitének alapító őse, örökös példaképe, nemzeti önazonosságunk, létünk
folyamatosságának jelképe – mondta ünnepi beszédében Vecsey Katalin református
lelkész.
„Kereszténynek lenni feladat és ajándék. Ha nincs kereszténység, a nemzet eltűnt volna a
történelem süllyesztőjében. Nem királyi parancsra, nem fenyegetések nyomására, nem
büntetéstől tartva őrizte meg a magyarság keresztény hitét, hanem belső meggyőződésből” –
fogalmazott a szónok.
Az egyházi vezető felhívta a figyelmet a kettős jubileumra – államalapító királyunk
halálának 975., szentté avatásának 930. évfordulójára –, egyben elmondta, nemcsak Szent
Istvánról, hanem kereszténységünk hazai gyökereiről is megemlékezünk augusztus 20-án. Az
állam alapítója ugyanis hitünknek is alapítója, aki a kereszténység felvételét szívügyének
tekintette, és nem csupán diplomáciai döntést hozott, amikor ezt az utat választotta.
Hogy itt vagyunk – a nemzetünket ért sok-sok megrázkódtatás ellenére – szilárd
hitünknek köszönhető. Nem szabad, hogy ebben feltartóztasson minket bármiféle rossz
szándék, széthúzó akarat, társadalmi és gazdasági nehézség – mondta Vecsey Katalin, aki
beszélt arról is, hogy a lelki felzárkózás lehetőségének, az átalakulás, a belső megtisztulás, a
társadalmi értékek helyreállításának az időszakát éljük, így most ismét nagy szükségünk van
az istvánkirályi bölcsességre és útmutatásra.
Ottó Péter polgármester köszöntőjében felidézett egy másik ünnepséget, melynek során
egy zirci közterület felvette az államalapító nevét. A városvezető a nemzet első igazi
pedagógusának nevezte Szent István királyt, példaként említette törvénykezését,
közigazgatását, fiához címzett Intelmeit, mely alkotás szerinte tankönyvvel is felér, hiszen
mind a mai napig tanulhatunk belőle, miképpen tanulhattunk azoktól a pedagógusoktól is,
akik több mint hatvan évvel ezelőtt szerezték diplomájukat. – Gyermekek, szülők és most már
nagyszülők köszönhetik nekik azt, hogy emberré váltak, egész személyiségükkel neveltek és
formáltak bennünket – mondta Zirc város polgármestere. Hozzátette: nem az volt a fontos
számukra, hogy ki az osztályban a legjobb tanuló, hanem hogy minden egyes diákból a lehető
legtöbbet hozzák ki. A városvezető köszöntötte a tanítványokat, az ösztöndíjasokat is, akik
nem csak a tanulás, hanem a sport és a művészetek területén is kiemelkedőt alkotnak.
A szóbeli köszöntést követően sor került a jelképes köszöntésre is, Zirc Városi
Önkormányzat elismerő oklevelet nyújtott át az Alma Mater által vasdiplomával kitüntetett
Takács Istvánnak, valamint a gyémántdiplomás dr. Szántó Józsefnének és Takács
Istvánnének. A pedagógusok után a diákok következtek, önkormányzatunk 2013 második
félévében tíz fiatalt részesített tanulmányi ösztöndíjban.
Az ünnepségen közreműködött a Rapszódia Énekegyüttes, a zirci és a dudari néptáncosok,
Petus Mónika és Szakács Ildikó.

Megőriztük hitünket, ami átsegített minket a nehezebb történelmi időszakokban. Alapjait Szent István
tette le, akinek a szellemi örökségére most ismét nagy szükségünk van – Vecsey Katalin református lelkész
ünnepi beszéde

Ottó Péter polgármester a nemzet első pedagógusának nevezte államalapító királyunkat, majd méltatta
azokat a pedagógusokat, akik 60, illetve 65 évvel ezelőtt diplomáztak. Személyesen is köszönetét fejezte ki
„Csöpi néninek”, „Dóri néninek”, „Pista bácsinak”

Szükségünk van „lelki kenyérre” is

Huszár G. Lőrinc plébános atya megáldja a Pillér Pékség kemencéjében sült Új Kenyeret, melyet
Vizer Zoltán, a Bakony-Agro Kft. és a HO-LI Kft. ügyvezetője nyújtott át Ottó Péter polgármesternek.
Vecsey Katalin református lelkész beszédében úgy fogalmazott: az ünnepi kenyér emlékeztet minket a
fáradsággal megszerzett mindennapi kenyerünkre és a megélhetésünkért folytatott állandó
„kenyérharcra” is. Az ádáz küzdelemben elfeledkezünk arról, hogy nemcsak a testünknek van szüksége
kenyérre, lelki éhségünket is csillapítanunk kell – mondta az egyházi vezető.
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