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Megoldódik Akli városrész szennyvízkezelése  
 

Útfelújítások is kezdődnek 
Zirc város belterületén 

 
122 millió forintos vissza nem térítendő 
támogatást nyert Zirc Városi Önkormányzat a 
Vidékfejlesztési Program keretében Akli 
városrész szennyvízcsatorna-hálózatának 
kiépítésére. Útfelújítások is megvalósulnak a 
város belterületi szakaszain.  
 

A településrészen megtartott közös sajtótájékoztatón 
jelentette be mindezt Ottó Péter polgármester és dr. 
Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője.  

A kedvező döntés eredményeként a településrészen 
kialakításra kerül a minden lakóingatlant bekötő 
szennyvízcsatorna-hálózat, mely egy központi 
tisztítóműbe továbbítja a tisztítandó szennyvizet. A 
biológiai tisztítást követően természetközeli tisztítómező 
kerül kiépítésre, a tisztított víz a Gerence-patakba kerül. A 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi 
költségvetési előirányzat terhére 121 919 791 forint vissza 
nem térítendő támogatást ítélt meg, így a megvalósításhoz 
várhatóan 24,5 millió forint önerő biztosítása szükséges – 
mondta Ottó Péter polgármester. Jelenleg megkezdődött a 
közbeszerzési eljárást lefolytató szakértő kiválasztása. A 
tervezett ütemezés alapján 2020 nyarára elkészül a 
rendszer, és a próbaüzem után a jövő év végére 
megkezdheti a működését – ismertette a projekt főbb 
mérföldköveit a városvezető.  

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési 
képviselője örömét fejezte ki, hogy egy hosszú történet 
végére kerülhet pont, s megoldódik Akli városrész 
szennyvízkezelése, ami nemcsak az itt élők és a város 
érdekét szolgálja, hanem a környezetünk megóvása 
szempontjából is fontos. Hozzátette, olyan egyedi 
településrészről beszélünk, amely nem fért bele korábban 
egyetlen pályázati rendszerbe sem, de a Miniszterelnökség 
Vidékfejlesztési Államtitkársága által 2018-ban kiírt 
pályázat módot adott erre. Országos szinten mintegy 7,5 
milliárd forintot fordított az államtitkárság 
szennyvízkezelésre, ebből részesülhetett Zirc városa is. 

Másik pályázati támogatás eredményeként 
útfelújítások is történnek városunkban. (3. oldal) 

 
 

Visszakerül a Hősök emlékműve régi helyére? 
 
 

Kezdődik a Reguly Emlékév  
 
2019 kiemelt év Zirc életében, hiszen 1819. július 11-én – 200 évvel 
ezelőtt – született Reguly Antal, a város híres szülötte, néprajzkutató, 
nyelvész, antropológus, a finnugor nyelvek és a magyarság eredetének 
kutatója.  
 

A tudósra emlékezve 2019. július 11-től 2020. augusztus 23-ig Reguly 
Emlékévet hirdet a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház. Az 
emlékév programja országosan több eseményt tartalmaz, tudományos 
konferenciától emlékülésen át a tudománynépszerűsítő rendezvényekig.  

A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület a Reguly-év keretében tisztelgő 
emléklátogatással felkereste a budapesti Nemzeti Sírkertben nyugvó leghíresebb 
zirci szülött, a néprajzkutató, nyelvész, MTA-tag Reguly Antal sírját születésének 
200. évfordulója alkalmából. (2. oldal).  

Lapszámunkban a Reguly Fesztivál programmelléklete.  

Korszerűbb vonatok  
a Bakonyvasúton 

  

 
 
Az eddiginél lényegesen korszerűbb 
motorvonatokat állítottak üzembe a 11. 
számú Győr-Veszprém vasútvonalon.   

(6. oldal)
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Ön is támogathatja a 
zirci óvoda elképzelését! 
 
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde is részt 
vesz a Tesco „Ön választ, mi segítünk” 
pályázatán. A projekt célja az óvoda 
környezetének szépítése, nevelő célzatú 
fejlesztése, melynek megvalósulását a 
vásárlók is támogathatják a kupon 
leadásával.  
 
A pályázat magába foglalja a taposóösvény 
faszerkezetének fejlesztését, fából készült 
térbeli memóriajátékot, interaktív táblát a 
növények élőhelyéről, valamint egy madártani kalauzt. 

Óvodánk sikerrel vette az első megmérettetést, és 
bejutott a mindent eldöntő szavazatgyűjtő fordulóba. 
Abból a körzetből, ahol Zirc is található, még két projekt 
érdekelt más településekről, ezek egymással versengenek 
a támogatás elnyeréséért. 
 
Minden leadott kupon számít, hogy a nevelési 

intézmény véghez tudja vinni a 
gyermekek jövője érdekében 
tervezett célkitűzéseit, ezért arra 
biztatunk mindenkit, támogassa 
szavazatával a zirci óvodát.  
 
A szavazatgyűjtési akció július 
14-ig tart. A kuponok leadhatók az 
üzletlánc zirci, veszprémi, várpalotai 
és balatonfüredi áruházaiban.   

 

Reguly Antal sírjához látogattak a Finnbarátok 
 
A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület a Reguly 
Múzeum által meghirdetett Reguly-év keretében 
tisztelgő emléklátogatással felkereste a budapesti 
Nemzeti Sírkertben nyugvó leghíresebb zirci 
szülött, a néprajzkutató, nyelvész, MTA-tag 
Reguly Antal sírját születésének 200. évfordulója 
alkalmából.  
 

Húszfős lelkes csoportunk megtisztította Reguly Antal 
sírját, mécsest gyújtott és elhelyezte a megemlékezés 
nemzeti szalagos koszorúit.  

Répás József, a baráti társaság elnökségi tagja két 
Reguly-verssel keretbe foglalt emlékbeszédet tartott. 
Ismertette a tudós életpályáját, iskoláit, munkásságát és 
örökségét. Kutatásai alapján beszámolt a Reguly család 
történetéről Pápától Zircen át Pozsony-Csákányig. Az 
eddigi (1909–2019 közötti) Reguly-megemlékezéseket 
csokorba szedve ismertette a jelenlevőkkel a Reguly utca 
elnevezéstől a Barátság Parkban kialakított Reguly-ligetig. 
Tájékoztatott a finnugor nyelvrokonság elméletét támadó 
alternatív hipotézisek agressziójáról, majd a korabeli 
Reguly Antal nekrológgal fejezte be a méltó 
megemlékezést.  

Reguly Antal emlékének több zirci 
szervezet is adózott koszorúval, melyek 
elhelyezésre kerültek a látogatás 
alkalmával: a Bakonyi Finnbarátok 
Köre Egyesület, az Erdélyi Baráti Kör 
Egyesület, a Zirc Városi Nyugdíjas 
Klub, az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Katolikus Karitász zirci csoportja, a 
Fidesz-KDNP helyi szervezete és Zirc 
Városi Önkormányzat.  

Meglátogattuk a száz éve elhunyt 
Ady Endre sírját is és Müllerné 
Wenczel Rita emlékezése után Stenger 
Kató Ady-versével tisztelegtünk. 
Radnóti Miklós születésének 110. és 
halálának 75. évfordulója alkalmából 
Vágovits Gizella és Bittmann Tamás 
emlékezett a költő sírjánál. Megható 

érzés volt Nemzetünk Nagyjainak sírjainál tiszteletünket 

tenni: Vörösmarty Mihály, Arany János, Jókai Mór, a 
Petőfi család, Antall József, Mádl Ferenc.  

Ezután fakultatívan, kötetlen sírlátogatásokat 
folytattunk. Így felkerestünk Regulyval kapcsolatos 
sírokat: nővére, Reguly Julianna és sógora, Korizmics 
László, az Egyetemi Könyvtár korabeli igazgatója és az 
MTA alelnöke, dr. Toldy Ferenc, a Reguly örökségét ápoló 
Hunfalvy Pál és Budenz József sírját. Felkerestük a ma 
már Zirchez tartozó Tündérmajor egykori „uraságai”, a 
Walla grófok síremlékeit is. 

Kötelességünk méltó teljesítése után szellemileg 
jóllakottan, a Keleti pályaudvar környékén éhségünket és 
szomjúságunkat kellően oldva, vonattal hazaindultunk. 
Útközben a sok élmény hatása alatt kavarogtak 
gondolataink és már a zirci vonaton közös dalolásban 
vezettük le a felgyülemlett mindenféle stressz-adagot. 
Leszálláskor hiába kérlelt a „kalauz néni”, hogy menjünk 
tovább Győrig, hiszen ilyen jó kedélyű társasággal, szép 
dalok kíséretében már régen találkozott.  

„Majd legközelebb!” – válaszoltuk, és egymástól 
elbúcsúzva, megköszönve egymásnak a tartalmas 
küldetést, a fáradtságtól hamarosan nyugovóra tértünk. 

 
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

 

Répás József emlékezőbeszéde Reguly Antal sírjánál  
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Megoldódik Akli városrész szennyvízkezelése   
Útfelújítások is kezdődnek Zircen 

 
(Folytatás az 1. oldalról) 
Ottó Péter polgármester előzményként beszélt arról, hogy 
Zirc-Akli ivóvízzel ellátott településrész, azonban a földrajzi 
adottságai miatt eddig a csatornahálózat kiépítésére, 
szennyvízkezelés megoldására nem került sor: a központi 
belterületre hosszú, átemelőkkel kiépített szennyvízelvezető-
rendszer kiépítése lett volna szükséges, a másik lehetőségként 
vizsgált Bakonybél települési tisztítóba való elvezetés szintén 
a távolság miatt okozott volna problémákat. További 
hátráltató tényező volt, hogy a zirci agglomeráció 
vonatkozásában 98 százalékban megoldott a 
szennyvízkezelés, ezért az erről szóló kormányrendelet a 
megfelelő szennyvízelvezető- és tisztító rendszerrel ellátott 
agglomeráció kategóriába sorolta, ezzel együtt pedig a 
korábban rendelkezésre álló pályázati lehetőségek egyike sem 
biztosított támogatást a szennyvízkezelés megvalósítására.  

A probléma megoldása érdekében a képviselő-testület 
kezdeményezte a város települési szennyvízkezelési 
agglomerációjának felülvizsgálatát, s a benyújtott kérelmet a 

vízügyi szakma támogatta. 2018 tavaszán pedig módosításra 
került a Vidékfejlesztési Program keretében korábban 
meghirdetett „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázati 
felhívás, mely alapján lehetőség nyílt a pályázat benyújtására 
Akli településrész vonatkozásában. 

A sajtótájékoztatón bejelentették azt is, hogy a 
Belügyminisztérium által meghirdetett, „Önkormányzati 
fejlesztések támogatása 2018” felhíváson bruttó 15 millió 
forint támogatást nyert el Zirc Városi Önkormányzat 
belterületi utak és járda felújítására, melyhez közel hat millió 
forint önerőt biztosít. Útfelújítással érintett a Liszt Ferenc 
utca Kodály és Tölgyfa utcák közötti szakasza, a Tölgyfa 
utcának a Boksa és Liszt Ferenc utcák közötti szakasza, 
valamint a Semmelweis utca a Berek utcától kezdődően. A 
Bajcsy-Zsilinszky utcában járdafelújítás megy majd végbe az 
Ady és Jókai utcák közötti szakaszon.  

A munkaterület átadása már megtörtént, a kivitelezés 
hamarosan kezdetét veszi, és a felújítás nyár végére 
várhatóan be is fejeződik. (kg) 

 
 

Visszakerül a Hősök emlékműve régi helyére?  
 
Fórumot tartott Zirc Városi Önkormányzat a köztéri 
alkotások elhelyezéséről szóló koncepcióval 
kapcsolatban a Városházán.  
 

A meghívást elfogadó vendégeket, érdeklődő 
állampolgárokat Ottó Péter polgármester köszöntötte. Elmondta, 
a fórum célja, hogy a képviselő-testület által már első körben 
véleményezett koncepcióval kapcsolatban teret adjanak a további 
vélemények formálására és kialakítására, építő jellegű javaslatok 
megfogalmazására, kérdések feltételére. 

A koncepció alappillére az I. András 
tér, Március 15. tér és a Rákóczi tér 
alkotásainak átgondolása, művészeti, 
téri szempontok alapján történő 
újrarendezésére tesz javaslatot, a 
társadalmasításra került és jelenleg is 
megtekinthető anyag felépítését, illetve a 
főbb irányvonalakat Várszegi Bernadett 
főépítész ismertette vetítettképes 
előadása során. A koncepciótervezetben 
megfogalmazásra kerültek konkrét 
javaslatok, valamint a későbbi 
elhelyezéseket segítendő általános, az 
alkotás típusától függő, téri, eszmei 
összefüggéseket fektet le. Mellékletében 
térképet találunk, mely a Rákóczi tér 
lehetséges felhasználását jelöli. A 
tervezet megküldésre került a minden 
köztéri alkotás elhelyezésénél törvényi 
rendelkezés okán kötelezően 
közreműködő Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 
Kft. részére is. 

A koncepció kidolgozásának szakmai munkájára felkért 
Szűcs István Miklós okleveles képzőművész, művészettörténész 
szakmai érvekkel támasztotta alá, hogy miért szükséges bizonyos 
szobrok, emlékművek áthelyezése a város másik pontjára. Az 
alapvető cél az, hogy a művészeti alkotás összhangban legyen a 
térrel, kapcsolódjon a kettő egymáshoz. Így például elhangzott, 
hogy mellszobrot tér közepére nem lehet állítani, hanem sétány 
mentén kell elhelyezni.  

Az egyik legnagyobb horderejű változás a Hősök 
emlékművének visszahelyezése lenne eredeti helyére, a mai 
Március 15. térre. Martinelli Jenő szobrászművész 1925-ben 
készített alkotása majd negyven év múltán, 1964-ben a térre 
épülő pártszékház miatt került át a Kistemplom közelébe.  

A Hősök emlékművének áthelyezését a művészeti téri 
szempontok mellett az is indokolná, hogy az újabb, a település 
Árpád-kori múltját megerősítő régészeti feltárások 
eredményeként előkészítés alatt van az I. András tér történelmi 
emlékhellyé nyilvánítása.    

Az előzőekkel összefüggésben, tervben van a Rákóczi téren 
egy ’48-as sétány nyitása, ahová átkerülhetne gróf Széchenyi 
István és Kossuth Lajos szobra, esetlegesen kiegészülve a 
későbbiekben egy Petőfi-szoborral. A „fősodor” első eleme, 
városunk leghíresebb szülötte, Reguly Antal szobra lenne, ez 

maradna a helyén. A néhány évvel 
ezelőtt létesített Aradi emlékmű is a 
főtér részét képezhetné. Már korábban 
is felvetődött, s a koncepcióban is 
szerepel a Zircen elhunyt I. András 
király arborétumi szobrának 
áthelyezése a róla elnevezett térre, az 
egykori királyi udvarház 
falmaradványához közel. 

A fórumon résztvevők részéről 
több hozzászólás is elhangzott, melyek 
alapvetően támogatták az 
elképzeléseket. A III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola felajánlotta 
közreműködését a látványtervek 
elkészítésében, és felmerült a 
szeptemberi Európai Örökség 
Napjához kapcsolódóan egy történelmi 
emlékséta szervezése, melynek 

keretében a koncepcióban foglaltak bemutatásra kerülhetnek. 
Volt olyan hozzászóló, aki a koncepció átgondolását javasolta, 
elsősorban a Március 15. téren elhelyezett alkotások 
áthelyezésével kapcsolatban fejtette ki ellenérzését.     
 
 
 A koncepciótervezet elérhető Zirc Város honlapján vagy 

személyesen a Városházán (Zirc, Március 15. tér 1.) a főépítész 
irodájában (földszint 109. iroda), illetve a Békefi Antal Városi 
Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB könyvtár épületében (8420 
Zirc, József Attila u. 1.).   

 
 A tervezettel kapcsolatban véleményeket, javaslatokat továbbra is 

lehet tenni írásban a foepitesz@zirc.hu e-mail címre vagy a Zirc 
Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. postacímre 
megküldött levélben 2019. július 31-ig.  

A Hősök emlékműve eredeti helyén, a mai Március 15. téren 
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Minden élményt az eső nem tudott elmosni 
 
Az esős időjárás ellenére is sok élményben lehetett részünk azoknak, akik 
ellátogattak a Múzeumok Éjszakája zirci programjaira.  
 

Immár hagyományosan az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának 
időszaki kiállításával nyílt meg a programok sora az apátsági épület SarokGalériájában. 
„Bakonyi bükkösök élővilága” címmel hirdette meg alkotópályázatát a múzeum iskolások 
számára, melynek díjátadójára a Múzeumok Éjszakáján került sor. A pályázatra 
beérkezett rajzokat kiállították és a legjobb videókat is bemutatták a nagyközönségnek. A 
jelző nem túlzó, hiszen zsúfolásig megtelt az állandó kiállítás tere, ahol dr. Kutasi Csaba, 
az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának igazgatója köszöntötte a helyi és 
távolról jött vendégeket. Berkes Mihály, a III. Béla Gimnázium, Művészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolás diákjának fuvolajátéka vezette 
be a közönséget a bakonyi bükkösök élővilágába, a rajz- és videópályázatot pedig Gurobi 
Bernadett, a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola zirci telephelyének tanára értékelte. 
Az alkotópályázatról bővebben következő számunkban olvashatnak.  

Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma bázisépületében interaktív 
játékokkal, kézműves foglalkozásokkal várt kicsiket, nagyokat. A közművelődési teremben 
különlegességeket lehetett mikroszkóp alá venni, ezúttal a napjainkban komoly 
veszélyben lévő méhekre és „rokonaikra”, a darazsakra fókuszáltak a program szervezői. 
Az év rovarát, a havasi cincért képekből rakhatták össze a játékoskedvűek. Bemutatásra 
került a „Beporzók napja” alkalmából készített rovarhotel, s bemutatkozott a 2019. év 
„ŐSVÁNYA”, azaz ásványa és ősmaradványa, a galenit és a Komlosaurus carbonis, asztali 
foglalkozás is szerveződött a „tiszteletükre”. Az udvarra meghirdetett „ősember ösvénye” 
program maradt csak el, az arborétumi kincskeresést és a denevér-megfigyelést viszont 
megtartották az állandó kiállításban, beltérre átdolgozott változatban. A 
játékos feladatokat kitalálók apró ajándékokat, így például az év állatai kitűzőket kaptak 
jutalmul. Mészáros József Bakony-kutató előadást tartott a szabadtéri denevérhálózás 
helyett, ennek is nagy sikere volt a látogatók körében. Az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeumának szervezésében, az általános iskola tornatermében 
került sor a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „Ma, 
mint Ti” színjátszó csoportjának előadására „A reklámokból sosem elég!?” címmel.  

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház a névadó születési 
jubileumának jegyében szervezte meg a programot, így hát nem véletlen, hogy a „születés 
évében”, 18:19 perckor nyitották meg kapuikat a látogatók előtt. A pecsétgyűjtő játék is a 
kétszáz évvel ezelőtt született kutató, városunk leghíresebb szülöttének életútja mentén 
szerveződött, minden, a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó intézményben lehetett 
találni egy feladatot Regulyval kapcsolatban. Mint azt megtudtuk, 69 pecsételőfüzetet 
adtak le, ebből 68 volt érvényes. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB, az OSzK Ciszterci Műemlékkönyvtár, a Zirci Református Egyházközség, illetve 
a két zirci múzeum adott csomagot a sorsolásra, Vessző Karolin pedig kosarat ajánlott fel 
nyereményként. A munkatársak a megújulás előtt álló „Utazás az ismeretlenbe” című 
kiállításba kalauzolták a vendégeket, amely Reguly Antal életét, munkásságát mutatja be. 
Az elmúlt években folyamatosan kerültek átadásra a Múzeumok Éjszakáján a mesterségek 
megújuló műhelyei, melyek természetesen szintén megnyíltak az érdeklődők előtt. 
Kovácsolásra, kosárfonásra, szövésre és mézeskalács-készítésre nyílt lehetőség. 

A Zirci Református Egyházközség szervezésében, a református-evangélikus 
templomban Weiszné Romhányi Krisztina (brácsa), Weisz Péter (cselló) és Tóth 
Boglárka (orgona/zongora) komolyzenei koncerttel örvendeztette meg a hallgatóságot. 
Az ifjúság is aktívan bekapcsolódott a programok tálalásába, Molnár Liána Dominika 
környezetvédelem szakos tanuló „ÖKO-PACK – Környezetvédelem és fenntartható 
fejlődés” címmel tartott előadást, Gfellner Laura munkájának köszönhetően pedig helyes 
kis álarcok mögé bújhattak a gyerekek.  

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB a könyvtár 
épületébe zenés történelmi időutazásra invitálta a programon résztvevőket, illetve a 
járókelőket. A közművelődési klubterem reformkori szalonná alakult át erre az estére, 
ugyanitt György Ferenc nemrégiben nyíló, „A Bakony festője” című kiállítását is meg 
lehetett tekinteni.  

A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület is lelkesen készült a Barátság Parkban a 
hagyományos Juhannus ünnepére. A kemence előkészítése és a máglyarakás már délelőtt 
megtörtént, de sajnos a 19 órára tervezett szabadtéri rendezvényüket illetően az időjárás 
közbeszólt, így a Művelődési Házban ünnepeltek. Németh István ismertette az ünnep: a 
nyár, a fény, az éjféli nap és a finn zászló ünnepének szokásait, majd a Brevics Lászlóné 
által készített finom vacsora után hagyományaik szerint műsorral, énekléssel ünnepeltek.  

A Zirci Ciszterci Apátság idén úgy, mint évek óta hosszabbított nyitvatartással 
megnyitotta vallási, kulturális és turisztikai helyeit a Múzeumok Éjszakája városi 
programjaihoz csatlakozva. Az arborétum vezetője a „Zöld erdőbe”, Péter atya a 
„Szentélyen túlra” és az OSzK Ciszterci Műemlékkönyvtár a Vörös-toronyba is elvitte a 
jelentkező csoportokat. Az angolkert csodáit sajnos csak az első turnusban lehetett 
felfedezni, de a második turnus sem maradt el: az esőtől védett helyen, a Látogatóközpont 
aulájában virtuálisan ismerkedhettek meg a kerti sétára jelentkezők az érdekességekkel. 
Az anekdotákkal is fűszerezett előadás jó hangulatban telt. (kg) 
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Kiállítás a Bakony képeiből 
 
Június közepén nyílt meg György Ferenc "Bakony 
festője" című kiállítása a Békefi Antal Városi 
Könyvtár közművelődési klubtermében. 
 

A vendégeket Wass Albert gondolatával Csaba Lilla, az 
intézmény munkatársa köszöntötte.  

A kiállítást Földesi Barnabás festőművész 
(képünkön) nyitotta meg, aki elmondta, előbb 
ismerte György Ferenc képeit, mint magát a festőt. 
Ahogy a tárlat anyaga is bizonyítja, György Ferenc 
alkotói pályáján a tájképeké a főszerep. Földesi 
Barnabás hangsúlyozta, vannak mellékszólamok is, 
mint a csendélet, fél alakok, állatábrázolások, 
melyek szépen megtámogatják az alkotó 
szemléletét és tájszeretetét. A továbbiakban 
hozzátette, a képekre alapvetően két dolog 
jellemző: egyrészt, a művész a leírásra törekszik, a 

látványt ragadja meg, másrészt nem az a fontos számára, 
hogy „felmondja a leckét”, hanem ugródeszkának használva a 
témát,  saját lelkének benyomásait tükrözi vissza a 
megszemélyesített tájban. Több olyan alkotást tartalmaz a 
kiállítás, melyen György Ferenc egyéni véleménye nyilvánul 
meg a természetről.  

A tárlatot megnyitó festőművész elmondta, 
következetesen építkező munkát vél felfedezni az alkotó 

művészetében. Tiszteletreméltó, 
kitartó művészi munka ez: harc az 
ecsettel, az olajjal, a technikával – s e 
harc sikerének eredményei 
köszönnek vissza a falakról. 
Végezetül kiemelte, legyünk büszkék 
arra, hogy Zircnek van egy ilyen 
krónikása, aki a várost a maga 
szemüvegén keresztül láttatja.  

A megnyitó a kiállító alkotó, 
György Ferenc gondolataival zárult. 
(csl, pk) 

 
 

 
 

Kezdődik a Reguly Emlékév 
 

2019 kiemelt év Zirc életében, hiszen 1819. július 11-én – 
200 évvel ezelőtt – született Reguly Antal, a város híres 
szülötte, néprajzkutató, nyelvész, antropológus, a finnugor 
nyelvek és a magyarság eredetének kutatója. A tudósra 
emlékezve 2019. július 11-től (a születésnap évfordulójától) 
2020. augusztus 23-ig (Reguly halálának évfordulójáig) 
Reguly Emlékévet hirdet a Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház. Az emlékév programja országosan több 
eseményt tartalmaz, tudományos konferenciától emlékülésen 
át a tudománynépszerűsítő rendezvényekig.  

A július 11-14-ig tartó, nyitórendezvényként szolgáló 
négynapos Reguly Fesztiválnak a múzeum ad majd 
otthont, és a programok díjmentesen lesznek látogathatók. A 
főtéren szabadtéri kiállításon követhetjük végig Reguly 
utazásait, az állomásokon felállított sátorban pedig a kutatott 
helyszínekkel ismerkedhetünk meg. Éjszakai tárlatvezetés, 
fényfestés, néprajzi filmklub, és egy Reguly-színdarab is van a 
kínálatban; valamint Laczkó Péter vándorfényképész 
megidézi a korai fényképezési technikákat, amelyeket Reguly 
is használt. A fesztiválon koncertezik a Mörk, az Innergarden 
és a Holddalanap zenekar. A múzeum finnugor vendégekre is 
számít.  

A programról bővebben mellékletünkben olvashatnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÚLIUSI VÉRADÁSOK 
 

Bakonybél, Faünnep: Július 6. (szombat), 11.00–15.00 
Olaszfalu, Általános Iskola: Július 12. (péntek), 15.00–18.00 

Zirc, Művelődési Ház: Július 16. (kedd), 14.00–18.00  
 

 
Évfordulók Kórusmuzsikája – a székesfehérvári 
Primavera Kórus hangversenye a Zirci Bazilikában június 
29-én (szombaton) 17.30-kor. A belépés díjtalan.  
 
 
„Pánsíp játék a 400 éves kocsányos tölgynél” – Kövi 
Szabolcs koncertje július 13-án és július 27-én az 
Arborétumban. Jelentkezni a koviszabolcs@gmail.com email 
címen lehet, a pihenőszékek száma korlátozott. A programok 
pontos dátumairól a Zirci Ciszterci Apátság 
Látogatóközpontjának elérhetőségein lehet tájékozódni. 
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Korszerűbb vonatok a Bakonyvasúton  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A győri vasútállomáson ünnepélyes keretek között adták át a forgalomnak a Győr-
Veszprém és a Győr-Celldömölk-Szombathely vasútvonalak felújított Jenbacher 
motorvonatait. Bödecs Barnabás, a Zircen is áthaladó vasútvonal megmentése és 

felvirágoztatása érdekében aktív tevékenységet 
kifejtő Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 
elnöke beszédében hangsúlyozta, a használt, 
de az eddigieknél lényegesen korszerűbb 
motorvonatok megjelenése a Bakonyvasúton a 
szolgáltatási színvonal, kényelem, tisztaság, 
utasbiztonság fejlődését hozza, ami az 
utazások, különösen a hivatásforgalmi 
utazások jelentős növekedéséhez vezet. 
Köszönetet mondott mindenkinek, akik 
hozzájárultak a végbement fejlesztéshez, s 
reményét fejezte ki, hogy a járművek 

cseréjének ezt az első lépését a jövőben további hasonló intézkedések követik majd, 
és a járműpark más vasútvonalakon is megújulhat.  

A Jenbacher motorvonatok a Győrből Veszprémbe 15:44-kor, a Veszprémből 
Győrbe 19:13-kor, a Győrből Bakonyszentlászlóra 22:40-kor és a 
Bakonyszentlászlóról Győrbe 4:09-kor induló szerelvényekben közlekednek.   

 
 
A Zirci Országzászló Alapítvány 
újabb fejlesztést végzett el városunk 
közterületén: kicserélték, 
mechanikussá tették az Országzászló 
Emlékmű zászlófelvonóját, s a tartó 
tetejére szép, tiszta új zászlót vontak 
fel önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően. Ez volt az oka, hogy 
egy ideig nem láthattuk a nemzeti 
színű lobogót városunk főterén, de a 
civilek munkájának köszönhetően 
immár új köntösben tündökölnek a 
piros, fehér, zöld színek. (kg) 

 
 

A világ szegény lenne önkéntes munka nélkül  
Színes gyermek- és családi programokkal várta az 
érdeklődőket a Zirci Bérea Gyülekezet az 
önkéntesség jegyében megszervezett Rákóczi téri 
Roadshow-n.  
 

– Meghaladta a várakozásainkat a rendezvény mind a 
résztvevők számát, mind a program összeállítását, minőségét 
illetően – kezdi beszámolóját a még friss élmények hatása 
alatt Földesi Tamás pünkösdi lelkipásztor, a szervező Zirci 
Bérea Gyülekezet vezetője.  

„A szeretet: szolgálat” mottót tűzte zászlajára a Magyar 
Pünkösdi Szeretetszolgálat által útjára indított Roadshow, 
melynek egyik állomása volt Zirc. A szeretetszolgálat egy-egy 
helyi gyülekezettel fogott össze, hogy ingyenes rendezvénnyel, 
színes programok köré szervezve népszerűsítse az 
önkéntességet. A Zirci Bérea Gyülekezet vállalta fel a program 
szervezését, lebonyolítását önkéntes alapon, a másoknak való 
örömszerzés és az alapgondolat jegyében.      

Rendkívül népszerű volt az ugrálóvár, a 
kosárlabdapályán megrendezett floorball, ezenkívül kreatív 
kézműves és hagyományőrző foglalkozásokat kínáltak, 
kampányoltak a nevelőszülői munka mellett, a családsegítő- 
és gyermekjóléti szolgálat képviselete is kitelepült, s a 
meghívott missziók is bemutatkoztak. Koncertet adott a Zirci 
Városi Vegyeskórus és a Pünkösdi Zenei Misszió, felléptek a 
Dudari néptáncosok, bábelőadásra került sor egy kalocsai 
csoport részéről, a Zirci Bérea Gyülekezet tinédzserei pedig a 
„Szabadulás a rabságból” című jelenetet adták elő, melyet pár 
nappal később a zirci lakásotthon fiataljainak is bemutattak.  

A könnyűzenei koncert közepette három pünkösdi 
lelkipásztor – a bakonycsernyei, a dudari és a zirci – üzenetei 
hangzottak el, s a fellépő csoportok közül is megkérdeztek 
egy-egy személyt a közönség előtt arról, hogy mit gondolnak 
az önkéntességről. Itt elhangzott többek között, hogy ez a 
világ szegény lenne önkéntes munka nélkül. Van, akinek 
közösségélményt jelent, egyfajta kikapcsolódást, más az 
értékközvetítést emelte ki.  

Földesi Tamás szerint Jézus Krisztus a legnagyobb 
önkéntes, hiszen azt mondta, hogy „senki nem veszi el 
tőlem az én életemet, én teszem le magamtól”. Hozzáteszi: e 

nélkül az önkéntes vállalás nélkül tényleg nagyon szegény 
lenne a világ.  

– Az önkéntesség belső motiváció, ha valaki valamit 
önkéntesen csinál, azt csak azért csinálja, mert szívügye – 
ragadja meg a tevékenység lényegét a lelkipásztor.       

Hisznek abban, hogy a hit és a társadalom nem 
választhatók el mereven egymástól, ezért a gyülekezet tagjai 
mellett bárkit szívesen láttak köreikben, céljuk az volt, hogy 
szolgáljanak a város felé. Örömét fejezi ki, hogy sok 
érdeklődőt vonzott a rendezvény, jó érzés volt látni, hogy a 
gyermekek élvezik a különböző játékos lehetőségeket, a 
felnőtteknek pedig zenei élményben lehetett részük, azaz 
mindenkinek tudtak adni valamit a szeretet által vezérelve. 
Arra is jó volt ez az alkalom, hogy egy kicsit közelebb hozza 
egymáshoz az embereket.  

Talán a rendezvény kommunikációja lehetett volna jobb, 
hogy még több emberhez eljusson a híre, ezt le is vonják 
tanulságként, és legközelebb erre majd jobban ráerősítenek. 
„Valami ilyesmit gondoltunk, amikor elindítottuk, s talán ez 
az a helyszín, ahol beérett” – tolmácsolja az ötletgazdák 
értékelését Földesi Tamás, ami egy visszaigazolás arról, hogy 
megtérült a befektetett munka, érdemes volt rá áldozni az 
időt, s ami a legfontosabb: mindezt önkéntesen.  

kg
 

Tinédzserek színjátéka a téren  (Fotó: Molnár Dániel) 
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Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából évkönyv kiadását tervezi Zirc Városi 
Önkormányzat. Az évkönyvben fotók és visszaemlékezések is helyet kapnak.  

Az emlékező riportokat folyamatosan közzétesszük a Zirc és Vidéke újságban. 
 

 
A hivatás választotta őt 
 
Azt mondják, az életben nincsen véletlenek, s 
erre nézve Pál Attiláné nyugalmazott 
köztisztviselő szakmai pályafutása élő példa. 
Másik ajtón kopogtatott be, mint ahova 
szeretett volna, de arról a helyről, ahonnan 
ajtót nyitottak neki, majd negyven év múltán 
lépett csak ki, akkor is a nyugdíjas évek 
szólították el… 
 

– Mondhatom azt, hogy nem én választottam a 
hivatásomat, hanem a hivatás választott engem. Állást 
mentem keresni 1980-ban Veszprémbe, és a földhivatal 
helyett véletlenül a Veszprémi Járási Hivatal ajtaján 
léptem be. Egy idősebb úr megkérdezte tőlem, milyen 
ügyben vagyok itt, és miután elmondtam, kiderült, hogy 
nem jó helyen vagyok. Ennek ellenére érdeklődött a 
végzettségem felől, s mondtam, hogy középfokú 
végzettségem van, ami akkor elég jól hangzott. 
Megkérdezte, hogy nem lenne-e kedvem náluk 
dolgozni, adót kellene könyvelni gépen. Emlékszem, 
bevezetett egy irodába, s megkérdezte a munkatársakat, 
mit szólnának hozzá, ha én lennék az új kolléganőjük… 

Így kezdődött Pál Attiláné – akit mindenki csak Pál 
Évinek szólít –, pályafutása közel negyven évvel ezelőtt, 
és bár több helyen is dolgozott azóta, a közszolgálattól 
soha nem szakadt el, mindvégig köztisztviselő maradt. 
A sors ráadásul úgy hozta, hogy Zirc és a zirci járás 
adóügyeit könyvelte a Veszprémi Járási Hivatalnál, 
majd 1982 májusában átkerült a Veszprémi Városi 
Tanácshoz, ahol szintén adóügyekkel foglalkozott. 
Aztán amikor 1984-ben városi rangot kapott Zirc, 
áthívták az akkori zirci városi tanács adócsoportjába, 
ahol 1987-ig adóügyekkel foglalkozott.  

Két gyermeknek adott életet, majd amikor 1993-
ban visszatért a GYES-ről, szociális ügyintézőként 
folytatta a munkát a polgármesteri hivatalnál. Húsz 
éven keresztül intézte városunk szociális ügyeit, majd 
2013. január 1-jén az akkor megalakuló Zirci Járási 
Hivatalhoz került. Járástól járásig vezetett az útja, 
mintegy keretbe zárva a tanácsnál, önkormányzatnál 
eltöltött esztendőket. 

Harminc év után alakultak meg újra a járások, s 
immár azon a helyen állt a járási hivatal 
alkalmazásában, ahová az élete, és szakmai 
pályafutásának jelentősebb szakasza is kötődik. Azt 
mondja, nehezen élte meg először, hogy ennyi idő után, 
néhány évvel a nyugdíj előtt egy másik munkahelyre 
kerül, de sikerült beilleszkednie az új kollektívába, és a 
régi munkatársakkal is nagyon jó kapcsolatot ápol. 
Többen voltak abból a „csapatból”, akik a nyolcvanas 
évek elején, első felében kezdtek, akik mindvégig 
hűségesek maradtak munkahelyükhöz, szinte itt élték le 
az életüket, egy részük már nyugdíjba vonult, de még 
vannak aktívan dolgozók, így sok a közös emlék a 

hivatali falak között. A közösség összetartásáról, a 
kölcsönös bizalomról beszél Pál Évi, amikor a régi 
időket eleveníti fel. Sok vezetője volt – tanácselnök, vb-
titkár, polgármester, jegyző, körjegyző, hivatalvezető –, 
de senkitől sem tartott, mert tette a dolgát, és 
hangsúlyozza, bármikor fordulhatott bármelyikükhöz, 
ha valamilyen probléma merült fel. Azt is tudta 
ugyanakkor, hogy van egy határ, amit nem léphet át, 
hiszen „ő a vezetőm”.  

A munkakörből kifolyólag voltak nehezebb 
időszakok, ezek között a legjobban a 2008-as gazdasági 
válság következtében kialakult állapotok maradtak meg 
benne, amikor nagyon sokan vesztették el a 
munkahelyüket, s ezáltal az ügyfélkör is rohamosan 
megnövekedett.  

A kihívások között élményeket is megélt, örült, 
amikor valakinek tudott segíteni, mindig is arra 
törekedett, hogy szót értsen a hozzáforduló ügyfelekkel, 
megtalálja a „kulcsot”. Fontosnak tartja, hogy 
megismerjük az embereket, kapcsolatba kerüljünk 
velük, és vallja, hogy ha elkezdünk valakivel 
beszélgetni, találni fogunk benne szeretetre méltó 
tulajdonságot.  

Szívesen emlékszik vissza a sok közös programra, a 
köztisztviselői kirándulások pedig azért is 
felejthetetlenek maradnak, mert július 1-jén született, 
ez pedig 1997 óta a Köztisztviselők Napja 
Magyarországon. Ezen alkalmakkor a kollégák soha 
nem feledkeztek meg a kettős ünnepről, mindig 
felköszöntötték őt, s ez vegyes érzelmekkel töltötte el: 
lelke mélyén örült, jól esett neki a figyelmesség, 
ugyanakkor azt nem szerette volna soha, hogy róla 
szóljon ez a nap.  

A járási hivatali kollektívával eltöltött közel hat évre 
is örömmel tekint vissza, úgy érzi, meg tudott újulni ez 
alatt az idő alatt, sok embert ismert meg, új kapcsolatok 
születtek.  

 
Kelemen Gábor 

 



8                        ZIRC ÉS VIDÉKE – MOZGÓ VILÁG                                          2019. június 28. 

 

Kéményt sepertek, pókhálót fontak, kalózkodtak  
 
Nagy sikerű gálaműsorral zárta a szezont a Ritmus 
Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület.  
 

Az egyesület évadzáró gálájának ezúttal is a Hit 
Gyülekezete rendezvényterme adott helyet, a szép számmal 
összegyűlt vendégeket Csizmadia Géza műsorvezető 
köszöntötte. Olyannyira felduzzadt az egyesület tagjainak a 
száma, hogy idén két gálát is rendeztek, az első a vidéki 
csoportok bemutatkozására fókuszált, a helyiek mellett 
Bakonynána, Veszprémvarsány és Bakonyszentlászló 
települések táncos csoportjai léptek színpadra.  

Aztán következett a több korosztályt felvonultató zirci 
bázis, a mini-, gyermek- és junior csoportokkal, szóló, duó és 
csoportos produkciókkal, melyek egy része szerepelt már 
versenyen, de számos olyan előadás is feltűnt, mely most 
debütált a nagyközönség előtt. A „Kalózok” kötöttek ki 
elsőként a színpadon, s nem véletlenül érdemelte ki a 
gyermekcsoport látványos koreográfiája a nyitótáncot: ezzel a 
produkcióval a Magyar Látvány- és Sporttánc Szövetség 
Országos Bajnoksága profi kategóriájának mezőnyébe magas 
pontszámmal feljutottak. Azok után, hogy megmutatták, 
milyen magasba emelkedett a Ritmus-hajó vitorlája, a kezdő 
lépéseket is megismerhettük: az egyesület legifjabb 
generációjának három kis tüneménye ajándékozta meg első 
fellépésével a közönséget.  

Majd sorra léptek színpadra a lányok különféle 
kellékeikkel, a színpadi fények táncoló pókokat, 
kéményseprőket, katonákat, kémeket világítottak meg, és egy 
rózsát is kihajtott a mozgásművészet kreatív tárháza. Az idei 
év egyik legsikeresebb produkciója, a Harisnyás Pippik sem 
maradhatott ki az ünnepi műsorból, Földesi Eszter pedig 
megmutatta, hogy a koreográfia címe ellenére nem volt álom 
az országos bajnokságon profi kategóriában elért első 
helyezése. A pörgős, lendületes, nem utolsósorban látványos 
előadásokba a közönség is bekapcsolódott: lábukat a lányok 
által beleültetett ritmus, kezüket a folyamatos taps járta át.  

Mindez csak fokozódott a fináléban, amikor az összes 
táncos színpadra lépett. Kicsik, nagyok egyszerre 

köszöntötték a nagyérdeműt, s minden egyes műsorszámból 
felvillantottak egy kis részletet, mintegy összefoglalót adva az 
évadzáró táncos óra legfontosabb történéseiből.  

A főszereplők mellé aztán megérkeztek azok is, akiknek 
elévülhetetlen érdemeik vannak az elért eredményekben, 
nevük elhangzását a tanítványok kitörő lelkesedése kísérte: 
Finta Dóra, az egyesület vezető-koreográfus táncpedagógusa, 
Horváth Péter, a gyerekek akrobatika oktatója, Mrázik Mira, 
az egyesület tánc- és koreográfus asszisztense, Szilizlicsenkó 
Erzsébet, aki egyszemélyben versenytáncosa és segédoktatója 
a „ritmusos” csapatnak, nem utolsósorban Vincze Kitti, aki 
oktatási szinten folyamatosan bekapcsolódik az egyesület 
életébe. Vincze Lajosné egyesületi elnök a tőle megszokott 
szerénységgel ezúttal is a háttérben maradt, nem lépett a 
színpadra, hiszen amit létrehozott, az úgyis oda volt 
varázsolva.   

A gálaműsor zárásaként az egyesület díjat adott át azon 
növendékeknek, akiket társaik a szavazataik alapján 
méltónak találtak. Az év táncosa díjat vehette át a mini 
korosztályból Földesi Eszter, Fodor Linett, Hunyadvári 
Virág és Borbás Blanka, a gyermek korcsoportból Simon 
Rebeka, a juniorok közül pedig Kuti Panna.  

kg 

 

Aranytulipánoktól virágzó ovis sportnap 
 

 
 
Negyedik alkalommal került megrendezésre az 
ovisok közötti vetélkedő, a „Hangyaboly Sportnap”. 
 
Nem véletlen a rendezvény neve, hiszen több száz gyermek 
lepte el egyszerre az Alkotmány utcai sportpályát, a házigazda 
zirciek tíz csapata mellett Bakonyszentkirályról, Dudarról, 
Csetényből, Borzavárról és Lókútról érkeztek óvodások, hogy 

játékos formában vetélkedjenek egymással, s tovább 
erősödjön a térség nevelési intézményei közötti kapcsolat. A 
szervező Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde részéről 
Kovács Mónika intézményvezető köszöntötte a pályára 
felvonuló csapatokat. Virágból hajtott ki a virág, 
mondhatnánk, hiszen az idei sportnap felelőse a Kankalin 
csoport volt, óvodapedagógusa, Takács Tünde az 
„Aranytulipán” című mesét álmodta meg a forró nyári 
délelőttre. A történet cselekményének megfelelően került 
kialakításra az akadálypálya. Közös tornával melegítettek az 
ovisok, s kísérőik, majd elindultak a népmese sport által 
valósággá vált világába. Minden feladat teljesítését követően 
egy aranypénzt kaptak a csapatok, melyet borítékban 
gyűjtöttek. Miután teljesítették az összes próbát, az 
aranypénz aranytulipános kitűzővé változott, amit büszkén 
viseltek a gyerekek, s a megérdemelt – szintén arannyal 
ékesített – emléklap sem maradhatott el a Hangyaboly 
Sportnapon résztvevő csapatoknak. A sportolás után jól esett 
a frissítő az árnyas ligetben, melyet nagy gonddal készített elő 
a szervező intézmény. Kiterítették a piknikplédeket, dinnyét 
eszegettek, teáztak, s megkapták a müzliszeletet is, mellyel a 
Zirc-Coop Zrt. szerzett örömet a gyerekeknek. A „Zirciek az 
Óvodás Gyermekekért” Alapítvány az eszközállománnyal 
támogatta a rendezvényt. (kg) 


