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Megmaradni és önmagunk maradni
– Azért van helyünk ebben a világban, azért van ez
a koordináta-rendszer bennünk, azért tudunk
magyarul, anyanyelvünkön megszólalni, örömet
és fájdalmat kifejezni, mert Szent István
megalkotta azokat a kereteket, amelyek képesek
voltak megőrizni ezeket az értékeket – azért, hogy
megmaradhassunk, s önmagunk maradhassunk.
Ottó Péter polgármester mondta ezeket a
gondolatokat az államalapításra emlékező ünnepi
beszédében, a Rákóczi téren. Hangsúlyozta azt is, hogy
csak az erős gyökerekkel rendelkező, egészséges törzsű fák
képesek új hajtásokat hozni, ellenállni szárazságnak,
szélviharnak, jégverésnek, kártevőknek és képesek
fejlődni, évről évre újabb gyümölcsöket érlelni.
„A gyökér a múlt, a jelen a törzs, a jövő az ágak végén
sarjadó friss hajtás, egyik sem létezhet a másik nélkül,
bármelyik hiánya vagy sérülése a folyamatosságot
szüntetheti meg. Őseink áldozatot vállaltak a jövőért,
azért, hogy készen kaphassuk mindazt, ami oly
természetesnek tűnő, genetikailag és történelmileg kódolt
örökségünk. A régiek adtak nekünk egy országot,
amelyben otthon érezhetjük magunkat, adtak nekünk egy
nyelvet,
amelyen
kommunikálunk,
énekelünk,
gondolkodunk vagy hallgatunk, ők hagyták ránk a hitet, az

Ottó Péter polgármester tartja a kezében az új kenyeret, melyre Imrefi Mór
plébános atya mond áldást az államalapításra emlékező zirci ünnepségen

alapot, amire mint biztos fundamentumra építhetünk. A
múltunk ismerete is kell ahhoz, hogy tudjuk honnan
indultunk, hol vagyunk és hova tartunk” – hangzott el az
ünnepi beszédben. (Folytatás a 3. oldalon)

Zirc, Csetény és Porva indíthat lovast a Nemzeti Vágtán
Ötödik alkalommal került megrendezésre és nagy
népszerűségnek örvendett a Bakonyi Vágta, a
Nemzeti Vágta Zirc-Tündérmajori előfutama.
A rendezvényt Stohl András Jászai Mari-díjas magyar
színművész, televíziós és rádiós műsorvezető nyitotta meg. A
már déltájban is szép számmal összegyűlt közönséget, a
megjelent vendégeket Veinperlné Kovács Andrea, a
társszervező Porva község polgármestere és Ozsváth Kálmán,
a zirci lovas program „atyja”, szervezője, a versenynek helyet
biztosító Tündérfarm tulajdonosa is köszöntötte. A Bakonyi
Vágta fővédnökségét Kovács Zoltán, Magyarország
kormányának nemzetközi politikáért felelős államtitkára
vállalta el.
A tűzoltóautó járt körbe elsőként a pályán, s locsolta a
száraz, napégette homokot. Az eseményeket a színpadról
Kőmíves Péter, a Kincsem Park hivatalos szpíkere
közvetítette, aki szerint a zirci az egyik legjobban előkészített
pálya a vidéki előfutamok helyszínei közül. A nemzeti színű
zászlócskákkal díszített bálák mögül a közönség izgatottan
várta a versenyt, mely a székesfehérvári huszárok
felvezetésével vette kezdetét. A tíz lovast három előfutamba
sorsolták, a döntőbe Csetény, Székelykeresztúr és Zirc jutott.
Nagy küzdelemben, a fináléban a házigazda várost képviselő
Fodor Melinda érkezett elsőként a célba, második helyezést

ért el a csetényi Vörös József, míg harmadik helyen a
székelykeresztúri Farkas Ferenc futott be.
Zirc térségét hárman fogják képviselni az októberi
Nemzeti Vágtán, az első két helyezett mellett „szabad
kártyával” Porva is indíthat majd lovast két hónap múlva a
Hősök terén. A kocsitoló versenyt is Zirc nyerte meg, jogot
szerezve a fővárosban való indulásra. (Bővebben a 8. oldalon)
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ZIRC ÉS VIDÉKE – VÁLASZTÁSI FÓRUM

TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. október 13. napjára kitűzött választásokról
A Köztársasági elnök 2019. október 13. napjára kitűzte a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A
Nemzeti Választási Bizottság szintén erre a napra tűzte ki a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is.
Zirc városban – mint 10 ezer alatti lakosú településként – egyéni
listás választási rendszerben történik a polgármester és a
képviselők megválasztása. A 2011. évi népszámlálási adatokra
tekintettel a településünkön Német nemzetiségi települési
önkormányzati választás is zajlik. A képviselő-testület
megválasztandó tagjainak száma 8 fő (ezen létszámba a
polgármesteri tisztség nem tartozik bele), a német nemzetiségi
települési képviselők száma 5 fő.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket a választópolgár
személyesen az állandó lakóhelye szerinti helyi választási
irodához vagy levélben (Helyi Választási Iroda 8420 Zirc,
Március 15. tér 1.), vagy elektronikus azonosítást követően
elektronikusan
(ügyfélkapu)
vagy
anélkül
(https://www.valasztas.hu/) nyújthatja be.
A választópolgár kizárólag olyan településre jelentkezhet át, ahol
2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme
elbírálásakor – legalább 2019. október 13. napjáig – érvényes
tartózkodási helye van.
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához
aa) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten
(www.valasztas.hu honlapon keresztül) legkésőbb október 9én (szerda) 16.00 óráig, ab) személyesen vagy ügyfélkapus
azonosítással interneten (www.valasztas.hu honlapon
keresztül) legkésőbb október 11-én (péntek) 16.00 óráig, ac)
október 11-én (péntek) 16.00 órát követően ügyfélkapus
azonosítással interneten (www.valasztas.hu honlapon
keresztül) október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig
b)
az
illetékes
(szavazóköri
névjegyzék
szerinti)
Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján, vagy
meghatalmazással
nem
rendelkező
személy
általi
kézbesítéssel a szavazás napján, október 13-án (vasárnap),
legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
A mozgóurnát kérő választópolgár 2019. október 11-én (péntek)
16.00 óráig kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím
helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy a korábbi igényelt
mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.
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A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától
2019. október 13. napján 19.00 óráig tart.
Zirc városban a választópolgárok 7 szavazókörben adhatják le
szavazataikat. A szavazókörök területi beosztásában, a
szavazókörök címében a 2019. évi Európai Parlamenti
képviselők választása óta nem történt változás.
Fontos változás! A korábbi külön szavazókör helyett a német
nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a
lakóhelyük szerinti szavazókörben adhatják le a települési
önkormányzati képviselőkre, a területi és országos listákra a
szavazataikat.
Jelöltajánlásra 2019. augusztus 24. napja és 2019. szeptember
9. napja között van lehetőség a Helyi Választási Iroda által a
Nemzeti Választási Rendszerben előállított és kinyomtatott
egyedi azonosítóval ellátott ajánlóíven.
Az ajánlóívet papíralapon a Helyi Választási Irodától (8420 Zirc,
Március 15. tér 1. emelet 204. iroda) lehet igényelni,
elektronikusan a https://www.valasztas.hu/ honlapon érhető el.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 123. § (2) bekezdés alapján nem
gyűjthető aláírás: az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén
munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége
teljesítése közben; a Magyar Honvédségnél és a központi
államigazgatási
szerveknél
szolgálati
viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának
teljesítése közben; tömegközlekedési eszközön; állami, helyi és
nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében;
felsőoktatási és köznevelési intézményben; egészségügyi
szolgáltató helyiségében, valamint a tulajdonos előzetes, írásbeli
hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló
magánterületen.
A Választási Információs Szolgálat a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal Zirci székhelyén (Városháza 8420 Zirc, Március 15. tér
1., emelet 204. iroda) működik. Telefon: 06-88/593-702, 0630/439-3016, e-mail: bereczkine.krisztina@zirc.hu, postacím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Bővebb információ: www.valasztas.hu, www.zirc.hu
Bereczkiné Papp Krisztina
Helyi Választási Iroda Jogi és Informatikai Vezető-helyettes

Bemutatkoztak a Fidesz-KDNP jelöltjei
Bemutatkoztak
a
Fidesz-KDNP
önkormányzati
választáson induló zirci jelöltjei. A kormányzópárt
polgármesterjelöltje Ottó Péter, aki már három ciklust
tudhat maga mögött a város vezetőjeként.
– Október 13-án kerül sor az önkormányzati választásokra,
augusztus 24-től pedig elindult az ajánlások gyűjtése. Úgy
gondoltuk, hogy bemutatjuk a Fidesz-KDNP által támogatott
képviselőket Zirc városában – tájékoztatott dr. Kovács Zoltán,
térségünk országgyűlési képviselője. Hozzátette, valamennyi
jelölt magasan kvalifikált, s úgy látja, méltóképpen tudják
képviselni Zirc városát az elkövetkezendő önkormányzati
ciklusban.
A Fidesz-KDNP zirci polgármesterjelöltje Ottó Péter,
képviselőjelöltjei Varga Zita, Vörös Kálmán, Kukoda Norbert,
Horváth Attila, Hellebrandt Ferenc, Nagy Tamás, Detre Balázs,
Mészáros József.

A Fidesz-KDNP jelöltjei, a képről hiányzik Mészáros József

(kg)
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Megmaradni és önmagunk maradni –
az államalapítást ünnepelte Zirc városa
(Folytatás az 1. oldalról)
Városunk vezetője méltatta I. István király munkásságát
is, mint mondta, uralkodását az ország belső egységének
megteremtése, illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte.
Ebből kifolyólag külpolitikájában alapvetően békére
törekedett, de amikor szükség volt rá, István országa
bizonyította, hogy képes megvédeni magát a külső
ellenségekkel szemben is. „Európa-szerte elismert és tisztelt
király volt, egy független ország vezetője” – mondta róla.
Idézett Szent II. János Pál pápa magyarországi látogatása
során elhangzott beszédéből is, melyben többek között azt
mondta: „Szent István
felismerte,
hogy
a
kereszténység felvétele az
igazi útja a túlélésnek, és
annak, hogy a különféle
törzsekből egy nemzetet
alkosson. A valódi emberi
kultúra számára ugyanis
csak a keresztény értékek
tudnak
szilárd
alapot
teremteni”. Az ünnepség
szónoka
hozzátette,
a
huszonnyolc évvel ezelőtt,
1991. augusztus 20-án
elhangzott gondolatok ma
is élőek, sőt élőbbek, mint valaha. „A Szent István-i
örökségről nemcsak megemlékeznünk kell, de szívünkbe és
agyunkba égetve hinnünk is kell benne, ha biztos alapokon
álló házat, hazát, Európát akarunk” – hangsúlyozta a
városvezető.
„Minden, amit születésünkkor kéretlenül kaptunk,
ajándék, s hogy megkaphattuk, kegyelem is egyben. Legyünk
hálásak
ezért
mindenkinek,
akik
örökségünket,
magyarságunkat évszázadok viharain keresztül, generációról
generációra megóvták és megőrizték, s bízzunk benne, hogy a
korábban nem tapasztalt, újabb és újabb kihívásokkal
szembenéző ma emberében is ott lakozik a keresztény
értékeken alapuló jövő teremtés képessége. Ennek
reményében kívánok áldott, Szent István nagyságához,
örökségéhez méltó, hitet, reményt, lelkiekben megerősítést
adó ünnepet, örömteli születésnapot: Isten éltessen
Magyarország!” – zárta gondolatait.
Ezt követően az új kenyér átadására került sor, melyet a
Piller Pék Kft. sütött Zirc városa számára, és a zirci,
környékbeli mezőgazdasági termelők ajándékaként a BakonyAgro Kft. képviseletében Borda Zsanett adott át Ottó Péter
polgármesternek. A városvezető köszönetét fejezte ki, és azt
kívánta, hogy minden magyar családnak jusson belőle az év
minden napjára elegendő. Az új kenyérre Imrefi Mór
plébános atya mondott áldást, majd az ünnepségen fellépő
Mocorgók Néptáncegyüttes tagjai kosárkákból körbekínálták
a megújuló élet ízét.
Az Erdélyből, Gyergyócsomafalváról érkező Mocorgók
Néptáncegyüttes
hagyományainkat
keltette
életre,
magyarságunk gyökereihez vezetett minket vissza fergeteges
előadásával. A népviseletbe öltözött menyecskék és legények
határtalan lelkesedéssel ropták a forró nyári délelőttön. A
háttérben már a delet kongatták a harangok, amikor a
közönség visszatapsolta a produkciójukat, ők pedig
fáradhatatlanul folytatták. Az utolsó néptánc-blokkot
követően, Magyarország születésnapjának alkalmából egy
megható ének is elhangzott a részükről.
Önkormányzati kitüntetések átadására is sor került az
államalapítás évfordulóján. Zirc Város Díszpolgára címet

Az erdélyi táncosok műsora

adományoztak Szűcs István Miklós Fonay-díjas, okleveles
képzőművész,
művészettörténeti
szakíró,
nyugdíjas
művészetpedagógus részére. Pro Urbe Emlékérmet vehetett
át Encz Ilona, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB intézményi egységvezetője és Szurgyi
Zsuzsanna, városunk népi játék- és kismesterségek oktatója.
A magas rangú elismeréseket Ottó Péter polgármester és
Vörös Kálmán önkormányzati képviselő, a Gazdasági,
Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta át. Zirc
Város Díszpolgárának méltatásáról a 4. oldalon olvashatnak,
a Pro Urbe-díjasokat következő lapszámunkban mutatjuk be.
Immár hagyományosan a tanulmányi ösztöndíjak
átadása is a városi ünnepség keretében történt. Az
önkormányzat 2019. második félévére vonatkozóan tizenöt
középiskolást részesített ösztöndíjban, ők: Balázs Márton,
Biber Cintia, Dobos Gergely Csanád, Gregosits Martin,
Kapitány Dorottya, Klein Vivien, Mészáros Balázs, Molnár
Petra, Moór Bence Dániel, Skobrák Erik Zsolt, Skobrák
Vivien Anasztázia, Somogyi Gergő, Sömjén Máté, Szilágyi
Zalán, Vajcs Luca. A kimagasló tanulmányi eredményt
elismerő oklevelet Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az
Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át a fiataloknak.

Az ösztöndíjasok ünnepségen résztvevő csoportja

Zirc város megemlékezése szentmisével vette kezdetét a
bazilikában, melyet Bérczi L. Bernát apát celebrált. A Békefi
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB által
szervezett ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kovács
Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője is. (kg)
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Példás életút a művészet és a pedagógia oltárán
A
városért
végzett
kimagasló
tevékenysége
elismeréseként „Zirc Város Díszpolgára” címmel
tüntette ki az önkormányzat Szűcs István Miklós
Fonay-díjas,
okleveles
képzőművészt,
művészettörténeti szakírót, nyugdíjas középiskolai
művészetpedagógust. A kitüntetés átadására Zirc város
államalapításra emlékező ünnepségén került sor.
Szűcs István Miklós tagja kilenc művészeti társaságnak,
többek között a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti
tagozatának. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének
tagjává 2018-ban választották. 1987-től Veszprém megye vezető
szaktanácsadója, 1995-től országos közoktatási szakértő, 2004től művészeti szakértő.
A budapesti születésű művész, pedagógus 1971-ben érkezett
Zircre, majd meg is festette ennek élményeit és elkészítette
grafikáit, a „Zirci történelem I-IV” sorozatát. Ebből a „III. Béla
Zircen” című műve a Veszprém megyei Őszi Tárlaton és a
szekszárdi IX. Országos Képzőművészeti Kiállításon nagy
sikerrel szerepelt. Elkészült a bakonyi eredetmondák
sorozatának első darabja, a „Lókút” című alkotása is, melyet
1976-ban állítottak ki Budapesten.
Műveiben döntőek a figuratív feldolgozások. Tervezőgrafikai
vállalásaiban illusztrációkat rajzolt és metszett linóba. Rajzai,
grafikái nagy számban jelentek meg napilapokban és a Megyei
Pedagógiai Híradóban. Több településcímer, intézményjelvény
és rendezvényembléma készítésével bízták meg. Madártávlati
képet rajzolt és várrekonstrukciót festett „Csesznek anno”
címmel a vár korhű rekonstrukciós terveihez. 2008-ban
helyezték el Téten, a Római Katolikus Egyház Szentháromság
templomának szentélyében a „Rózsalugasban ülő Madonna”
című olajképét. 1994 őszén megszervezte Bakonybél
szentkútjának képzőművészeti felújítását és gyarapítását.
Filozófiai, művészetelméleti, művészetpedagógiai kutatásokat,
elméletigényes gyakorlatokat folytatott.
Cikkeinek, írásbeli tanulmányainak száma meghaladja a
százötvenet, melyek országos, megyei napi- és szaklapokban
jelentek meg. Szerkesztőként dolgozott a „Vizuális Kultúra”
Veszprém megyei pedagógiai és diákantológiai kiadványoknál.
Számos művészeti szakmai társaság tagja. Barátai „tudósművészként” tekintettek rá, főként, hogy ifj. Josef
Winterhaldernek a művészettörténetben eddig ismeretlen,
világviszonylatban is kiemelkedő zirci alkotásait bemutató,
jelentős könyveit megírta. Munkásságát tíz megjelentetett könyv,
számos tankönyv, jegyzet, közel harminc kiállítás és szakmai
elismerés fémjelzi.
1971-ben Zircen, a tanügyi reformokat támogató Reguly
Antal Általános Iskola magyar-rajz tanára lett. Veszprém megye
első rajz-szaktantermét alakította ki maga tervezte és készítette
bútorokból. Szakkört is szervezett. Pályája első négyévi
teljesítménye alapján a megye általános iskoláinak és
középiskoláinak szakfelügyelőjévé nevezték ki. Kezdetben
óraadója, majd 1986-tól főállású művészetpedagógusa és
magyartanára a zirci III. Béla Gimnáziumnak.

A
német
nyelv
oktatását támogatják
A Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásának
köszönhetően ingyen jutnak
tankönyvhöz a német nyelvet
tanuló diákok a zirci általános
iskolában.
A Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola igazgatója levélben fordult a
Zirci
Német
Nemzetiségi

Tervezésével és vezetésével az országban is páratlan galériás
műtermet alakítottak ki a gimnáziumban. Szaktárgyi eredményei
és vezető szakfelügyelői tevékenysége, tantervi közreműködése
alapján 1990-től speciális tantervű rajz tagozat indítását
engedélyezte a szakminisztérium a III. Béla Gimnáziumban,
„Vizuális nyelv és művészet” néven. Ennek megyei beiskolázású
indításával megmentette a felszámolástól a létszámhiánnyal
küszködő intézményt. Az általa sikerre vitt gimnáziumi
tagozatból 2001-ben jöhetett létre Veszprém megye első
képzőművészeti szakközépiskolája, melyet az egész dunántúli
régióban ismertté és választhatóvá tett, mint művészeti vezető.
Vezetésével a 2002–2006-ig tartó időszakban az ország több
mint
száz
vegyes
típusú
iskolájából
a
harmadik
legeredményesebb, legjobban szervezett OKJ-s intézménnyé vált
a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola.
A vizuális művészetpedagógia intézményeiben 1975-től
külső és belső munkatársként a reformpedagógián dolgozott. A
dunántúli régió vizsgaközpontjaiban emelt szintű érettségiztető
tanárként vállalt feladatokat. Közel húsz évig a művészettörténet
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny bírálóbizottsági
tagjaként működött közre. 1973 és 1990 között a zirci Művelődési
Központ Képzőművész Körét vezette. Indítványozta a „Zirci
Alkotók Triennáléját”, alapítója a „Zirci Galériának”. A Bakonyi
Finnbarátok Köre Egyesület szervezésében évente több
alkalommal tart művészeti témájú előadásokat nagy sikerrel.
„Az elmúlt 47 évben végzett kimagasló munkájával Zirc
városában, a megyében és országos viszonylatban is kiemelkedő
érdemeket szerzett, amellyel egyértelműen és maradandóan
hozzájárult Zirc hírnevének öregbítéséhez. Kivívta a város lakói
és intézményei, az országos szintű szakmai szervezetek,
intézmények tiszteletét, szakmai elismerését. Tevékenysége,
példás magánélete és Zirc város hírnevének öregbítése terén
végzett munkássága elismeréseként példaként állítható a jelen és
az utókor elé” – hangzott el a méltatásában.

Önkormányzathoz az intézményben
folyó német nyelv oktatásának
támogatása érdekében. Szeretnék, ha
a német nyelvet tanuló diákjaik jó
minőségű,
tartós
tankönyvekből
tanulhatnának. Ehhez szeretnének
segítséget, támogatást kérni a Német
Önkormányzattól – tájékoztatott Hédl
József elnök. Az iskolában 1-8.
osztályig folyik német nyelv oktatása,
heti 6 órában. A nyelvszakos
pedagógusok
által
javasolt
tankönyvek ára az alsó tagozaton
106 000 forint, a felső tagozaton
182 000 forint, ami összességében

288 000 forintot tesz ki. A Zirci
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az
önkormányzat
2019.
évi
költségvetéséből 288 000 forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt
a Zirci
Reguly
Antal
Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola német nyelvi oktatásához
szükséges
tartós
tankönyvek
beszerzésére, így a német nyelvet
tanuló
diákok
ingyen
jutnak
tankönyvhöz,
melyekből
már
szeptemberben meg is kezdhetik
tanulmányaikat. (kg)
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Testvérség – Határtalanul
Az erdélyi Kovászna megyei Kökös település már
közel 20 éve testvértelepülése Olaszfalunak. Az idei
évben egy húszfős ifjúsági delegációt sikerült
vendégül látni Kökösből négy napra egy sikeres
pályázatnak köszönhetően.
Négy felnőtt kísérő és tizenhat 12-13 éves gyermek
érkezett Kovács Levente kökösi Református Lelkész Úr
vezetésével.
Szállást a felsőperei Mesekastély panzióban kaptak, mely
a gyerekeknek és a felnőtteknek is nagyon tetszett.
Megérkezésükkor az alsóperei kilátóba tettek egy sétát,
ahonnan a Bakonyt és a Balatont is látni lehetett.
Másnap Zirc nevezetességeivel ismerkedtek meg,
melynek keretében gyertyaöntésben és bőrözésben is volt
részük. Este színdarabot adtak elő Olaszfaluban, melyre a
helyiek szép számban eljöttek és édességgel, gyümölcsökkel,
zöldségekkel látták el a tábor lakóit, jutalmul a színvonalas
előadásért.
A következő napi kirándulás célpontja Balatonalmádi
volt, ahol sétahajózni voltak, majd fürdés következett a
Balatonban, mely rendkívüli élményeket hagyott a
gyerekekben. Többen először jártak a Balatonnál. A nap egy
esti pizzázással zárult.
Másnap Kislődre kirándultunk a kalandparkba, ahol sok
érdekes feladattal kellett megbirkózniuk. Majd hazaérve
Olaszfaluba este a helyi fiatalok várták a csoportot íjászatra és

A kökösi delegáció az apátsági udvarban, balról Kovács Levente lelkész

szórakoztató feladatokra az Eperjes lábánál. Itt volt lehetőség
az olaszfalui ifjúsággal való találkozásra és szórakozásra.
Minden este a szálláson nagyon kulturált szórakozással
zárták a napot.
Hazaindulás előtt egy közös énekkel köszöntek el tőlem,
amit könnyes szemekkel hallgattam végig.
Örülök, hogy itt voltak, és hogy vendégül láthattuk őket.
Boriszné Hanich Edit
Olaszfalu Község Polgármestere
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Reguly Antalról
emlékplakettek Zircen
Reguly Antal 1819. július 11-én született Zircen. Apja a
ciszterci rend jogtanácsosa, aki fiát is jogásznak szánta.
Tanulmányai befejeztével észak-európai útra indul.
Stockholmban megismerkedik Adolf Ivar Arwidssonnal, a
száműzetésben élő finn tudóssal, könyvtárossal. Ez az
ismeretség határozza meg későbbi életútját. Elkezdi a finn
nyelv tanulását, majd a többi finnugor nyelvet is elsajátítja.
Egyike volt azon nagy magyaroknak, akik belső
kényszertől hajtva népük gyökereit akarták kikutatni. Az az
akarat hajtotta őt az Ob felső folyásának addig ismeretlen
vidékére, ami Kőrösi Csomát Tibetbe, vagy Vámbéry Ármint
Közép-Ázsiába.
Reguly sorsa hasonló volt, mint a többieké: az áhított célt
elérnie nem sikerült. Díja: a reményvesztettség, a szegénység,
betegség. Talán nem is tudta felmérni, hogy az anyag, amelyet
iszonyú megpróbáltatások között egyre csüggedtebben
összegyűjtött
alapforrásává,
máig
kimeríthetetlen
kincsesbányává vált a nyelvészet, a földrajztudomány és –
talán – őstörténet-kutatásunk számára is.
1847-ben érkezik haza súlyos betegen. 1848-ban Eötvös
József az Egyetemi Könyvtár első őrévé nevezi ki. Ez a
kinevezés biztosíthatta volna számára az összegyűjtött
hatalmas anyag feldolgozását, de betegsége és korai halála
ebben megakadályozták.
1858. augusztus 23-án hunyt el Budán. 1863-ban Eötvös
József tartotta akadémiai emlékbeszédében méltatta
munkásságát, melyet a következő szavakkal zárt: „… míg a
nemzetnek oly fiai lesznek, minő ő volt, míg azon szeretet
lángja, mely Kőrösit a forró éghajlat országába, Regulyt a
Jeges-tenger partjaihoz vezette, szívünkben nem alszik el:
addig múltunk homályban maradhat, de jövőnk nem!”
1986 körül Opra Szabó István megajándékozott egy érdekes
szobrászi emlékkel. Az alkotás, a test mentén körbevágott
alak, miniatűr dombormű. Terv? Mely köré felépülhet egy
érem. És ha kiegészítjük, valóban ott látható az érem, Reguly
Antalról.
1./ Reguly Antal. – Opra Szabó István, 1986.?
E: Egyoldalas, enyhén jobbra néző mellkép.
Magassága 67 mm., szélessége 47 mm., vastagsága 10
mm. Öntött réz, előoldala bronzírózva.
Slajchó György iskolaigazgató visszaemlékezéséből:
„1987. augusztus 1-el pályázat útján lettem a Reguly Antal
Általános Iskola igazgatója. Elsődleges feladatomnak
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Fotók: Boross László
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tekintettem az iskola tárgyi és személyi feltételeinek a
megismerését, hogy meghatározhassam a saját és a
tantestület
középtávú
feladatait…
1988-tól
Reguly
Emlékplakettet (érem) alapítottunk, akik a nyolc éven
keresztül kiválóan tanultak.”
A plakettet készítette Opra Szabó István szobrász, a plakettet
tartó kazettát Bácsi Gyula faszobrász.
1989-ben
bevezetésre
került
a
„Reguly-hét”
rendezvénysorozat.
2./ Reguly Antal. – Opra Szabó István, 1988.
E: Középen mélyített mezőben enyhén jobbra néző
mellkép. Az áll alatt OSzI mesterjegy. Az érem jobb
szélén oszlop. Körben, kiemelt peremen REGULY
ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA
Egyoldalas, öntött bronz, 68 mm.
Köszönöm Burján István igazgató úr, fotózáshoz nyújtott
engedélyét.
1991 augusztusában vettem fel a kapcsolatot Pató Róza
szobrász és éremművésszel, az általa készített Széchenyi
István emlékéremmel kapcsolatban. A létrejött személyes
találkozás lehetővé tette, hogy meghívjam a művésznőt,
kiállításon mutassa be munkáit.
A kiállítás 1992-ben létrejött. A megnyitó előtt ismerkedett
Zirccel: templom, könyvtár és Reguly Antal, Zirc nagy
szülöttjével.
Ezen ismerkedés eredménye a Regulyról készült plakett.
A plakett elkészítéséhez a Tyroler által acélba metszett,
Barabás-féle rajzot használta fel a művész. A laposan
mintázott érem hűen adja vissza egy kevéssé ismert, de az
említetteknél nem kisebb személyiség vonásait. Méltán
sorolható a magyar tudósokról készült numizmatikai emlékek
sorába.
3./ Reguly Antal. – Pató Róza, 1992.
E: Enyhén jobbra néző vállkép. A bal vállon PATÓ.
Baloldalon: 1819–1858. Jobb oldalon: REGULY ANTAL
felirat.
Öntött bronz, álló ovális, 78x68 mm.
Az iskolai jelvényeket felváltotta a kitűző. A zománcos
jelvénynél igénytelenebb, de a valahova tartozás igényét
kielégítette.
4./ Reguly Antal. – Iskolai kitűző.
E: Középen enyhén jobbra néző Reguly Antal vállképe,
körben REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ZIRC
Fém alapon, műanyagon fekete nyomat. Átmérő 40 mm.
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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.

Dr. Bacsárdi Csilla:
Kell egy jó csapat!
A pszichológia a második választott hivatásom.
Pedagógusként kezdtem a pályámat 1990-ben. Először
tanítóként, aztán magyar szakos tanárként, drámatanárként.
Nagyon szerettem tanítani. Pedagógiai munkámban a
kezdettől fogva voltak a pszichológiával kapcsolatos fontos
dolgok, mint például odafigyelni a gyerek személyiségére,
hogy mindenkit onnan fejleszteni, ahol tart, a lemaradókat
felkarolni, a tehetségnek pedig utat adni. A gyereket nem
lehet a család nélkül nevelni, velük nagyon együtt kell
működni, őket is egy kicsit nevelni, segíteni kell. Nagyon
fontos a közösség, az osztály is. Dolgom ezeknek a
közösségeknek a formálása, erősítése is.
A pszichológia iránti érdeklődésem a kezdetektől nagyon
erős volt. Tizenöt évig tanítottam, amikor elkezdtem a
pszichológiát a Károly Gáspár Egyetemen. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy Bagdy Emőke engem
személyesen is oktatott, így sikerült
elsajátítanom azt a szemléletet, amit ő
képviselt és képvisel ma is a
pszichológiában.
Úgy éreztem, nagyon kevés időm
van tanulni, mivel a pályám fele már
eltelt, ezért párhuzamosan minél
többféle módszertant kezdtem el
tanulni,
terápiás
képzettségeket
szereztem, rögtön az egyetem után az
orvostudományi egyetemre mentem,
mert gyógyítani akartam, terápiát
végezni, diagnosztikus munkát folytatni.
Négy
év
után
lettem
klinikai
pszichológus. A kutatás is érdekelt, ezért
elkezdtem a doktori képzést, és sikerült
is megszereznem a címet.
Pszichológusként öt évig jártam
naponta Balatonalmádiba dolgozni.
2013-ban a pedagógiai szakszolgálatot
átszervezték. Ekkor kerültem Zircre.
Nagyon örülök, hogy a lakóhelyemhez,
Bakonyszentkirályhoz sokkal közelebb
lévő munkahelyen dolgozhatok.
A nevelési tanácsadó már régóta
működik itt a városban. 2008-ban lett a
megye része. 2013-ban egy nagy bővülés történt, bekerült a
szakszolgálati ellátásba a logopédia, a korai fejlesztés, a
gyógytestnevelés, tehát kiszélesedett a feladatok köre, és az itt
dolgozók létszáma is megkétszereződött, 8 főre bővült. 2013ban még az apátság épületében dolgoztunk, mely teljesen
alkalmatlanná vált arra, hogy klienseket fogadjunk. 2014-ben
a Reguly Antal Szakképző Iskola szükségmegoldásként
fogadott be minket. Azóta is itt vagyunk. 2015-ben neveztek
ki tagintézmény-vezetőnek. Gazdaságilag nem vagyunk
önállóak. A mi önállóságunk, lehetőségünk főként a szakmai
munkára terjed. Rengeteg törvény, rendelet köti a
munkánkat. Vezetőként az az elsődleges feladatom, hogy
ezeket ismerjem, ennek megfelelően működtessem az
intézményt, és ezt várjam el a kollégáimtól. Munkámat a
főigazgató irányítja. Felfelé és lefelé együtt kell működnöm a
kollégákkal, amely nekem nem megy nehezen, mert szeretek
csapatban dolgozni. Úgy érzem, hogy nagyon sok támogatást

kaptam vezetőimtől, a tankerülettől, de leginkább az itteni
kollégáimtól, hogy eredményesen tudjunk dolgozni.
Azt gondolom, meglehetősen ritka, hogy pedagógiailag
vagy szakmailag, ennyire sokféleképpen képzett emberek
dolgozzanak egy teamben, és nagyon motiváltak legyenek
arra, hogy valami újat teremtsenek, törekedjenek arra, hogy
minél szélesebb körű ellátást tudjunk biztosítani, szakmailag
megpróbáljunk egy jól működő intézményt létrehozni.
Örömmel tapasztalom, hogy milyen magas a kollégák
együttműködési készsége, mennyire akarnak képzéseken
részt venni, mennyire akarnak fejlődni. Olyan gyorsan és
olyan látványosan sajátították el és építették be mindennapi
munkájukba az új ismereteket, hogy ez rám is nagyon
inspirálóan hatott. A mai napig olyan tudásvágy van bennem
is, mint annak idején húsz évesen, tanító koromban.
Kiemelkedően fontosnak tartom a társintézményekkel a
kapcsolattartást. Nagyon sok időt szánok arra, hogy beszéljek
az óvodavezetőkkel, iskolavezetőkkel, védőnőkkel, mert mi
egy szolgáltató intézmény vagyunk, és az a jó, ha tudjuk, hogy
milyen problémáik vannak, mi az, amit elvárhatnak tőlünk, s
mi az, amit nem. Nyilván csodát nem lehet tőlünk sem várni.
Igyekszünk az alapfeladatainkon túl szakmailag is centrum
lenni, olyan értelemben, hogy
módszertani napokat, konferenciákat
tartunk, ahol egy-egy témában
kínálunk szakmai segítséget a
hasonló
területen
dolgozó
kollégáknak.
Vezetői munkámnak azt a részét
szeretem a legjobban, amely a
szakmához kapcsolódik. A feltáró
szakmai munkák jelentik számomra
azt az otthonos terepet, amelyben jól
érzem magam. Azt gondolom, hogy
ezen a területen tudok a legtöbbet
segíteni a kollégáimnak és a hozzánk
fordulóknak is. Az az érdekes ebben
a csapatban, hogy semmilyen vezetői
dresszírt nem kell alkalmaznom.
Lehet, hogy a személyes példa, lehet,
hogy
jól
sorsolódtunk
össze.
Mindannyiunkban van egy nagyon
magas elvárás és értékrend. Ez
engem
nagyon
lelkesít.
Jól
működünk, igyekszünk ezt a járást
lefedni. Arra törekszünk, hogy
minden rászoruló részesülhessen az
ellátásban.
Lelkileg
megterhelő
munka a pedagógus és a pszichológus munka is. A kiégés
nagyon megérinthetne bárkit.
Az utóbbi két évben nagyon tudatosan tervezek és
figyelek arra, hogy tegyünk a kollégák mentálhigiénéért.
Minden évben van egy vagy több belső szakmai napunk.
Ilyenkor többek között azt tanuljuk, tanítjuk, hogy hogyan
kell relaxálni, hogyan kell a stresszkezelést megvalósítani.
Ezek nagyon gyakorlatias együttlétek. Nemrég például
csendtúrán voltunk. Az értekezleteink, a teamjeink nagyon
sokszor csoportlélektan-alapúak. Ezek az alkalmak nagyon
fontosak. Ezentúl még, ha egy gyereknek, egy családnak
tudunk segíteni és látjuk, hogy kijött a problémából, jobban
van és elindul egy fejlődés útján, és ehhez egy picit mi is
hozzá tudtunk tenni, ez a másik, ami jó érzés, jó érzést adhat.
Boldog vagyok, hogy ebben a csapatban dolgozhatok, a
vezetőjük lehetek.
Bácsiné Nyiri Éva
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Nagy népszerűségnek örvendett a Bakonyi Vágta
(Folytatás az 1. oldalról)
A Kishuszár Vágtára négyen
neveztek, így elődöntőre ez esetben
nem került sor, az ifjú lovasok első
viadala már rögtön a Nemzeti Vágtára
való továbbjutásról döntött, ami
Dunaharasztinak sikerült Galgovits
Rékával a nyergében. Második
helyezést ért el Mezőtúr Papp Lili
pónilovassal, harmadik helyen végzett
Mérges
település
Szemenkár
Alexandrával. Vörös Tamara, a
Bakonyi Vágta többszörös bajnok
csetényi Kishuszára ezúttal nem
indult a Bakonyi Vágtán, mert egy
másik vidéki vágtán már biztosította
helyét a legjobbak között.
A
versenyt
kísérőprogramok
hosszú sora színesítette, a műsort
Csizmadia Géza vezette. Az erdélyi
Gyergyócsomafalváról
érkező

Mocorgók Néptánccsoport már a
délelőtti órákban megalapozta a
hangulatot, majd a közönség örömére
többször is eljárták táncukat, így
szinte mindig volt „mocorgás” a
színpadon. Hamza Viktória lovas
szabadidomár „Lovak nyelvén” című
produkciója nagy sikert aratott a
közönség soraiban. Nem kevésbé a
favágó világbajnok porvai testvérpár,
Répás Tamás és Répás Péter
láncfűrészes mutatványa, akik több
felvonásban mutatták meg tudásukat,
egy fatörzsből például tizenkét kicsi
széket faragtak ki.
A gyerekekre is gondoltak a
szervezők, Frici bohóc műsora, légvár,
ringlisek, ügyességi játékok, kézműves
foglalkozások várták a legifjabb
generáció
képviselőit,
akiknek
pónilovaglásra is lehetőségük nyílott.

KÖZLEMÉNY
Erdőlátogatás korlátozásáról
Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
Törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2019. szeptember 1. és 2019. október 15. között
délután 16:00 óra után és reggel 9:00 óra előtti időszakra
vonatkozóan erdőlátogatási korlátozást vezet be!
Az erdőlátogatási korlátozással jelzett terület megtekinthető
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, a www.zirc.hu
honlapon a Közlemények menüpont alatt, továbbá a
www.hirdetmeny/magyaroszag.hu honlapon
A VERGA Zrt. kéri, hogy a korlátozással jelzett időszakban az erdőben
ne tartózkodjanak!
A tilalmi időszakban a területen nagyvad vadászat folyik, amely az
erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyezteti.

Szórakoztató programok is követték
egymást,
fellépett
a
szápári
Szivárvány tánccsoport, a Delta
együttes, valamint Csutak Noémi és
Tóth
Tünde
énekesnők.
Zirc
városának
interaktív
turisztikai
standja is megnyílt a látogatók előtt.
A szervezők örömüket fejezik ki,
hogy sok érdeklődőt vonzott az egész
napos rendezvény, szinte minden
korosztályt meg tudtak szólítani a
programokkal, családok is szép
számmal kilátogattak, és szerencsére
biztonságosan lezajlott a verseny.
Zirc-Tündérfarm,
Porva
Község
Önkormányzata,
Zirc
Városi
Önkormányzat
és
több
helyi
vállalkozás is hozzájárult ahhoz, hogy
sikeres rendezvény valósuljon meg,
amely méltán öregbíti a térség
hírnevét is. (kg)

Egy út az édesapákért
Az édesapákért ajánlották fel útjukat az 1ÚTON
gyalogos zarándoklat résztvevői.
A Mária Út Egyesület által szervezett zarándoklat Zirc és
Bakonybél közötti szakaszának szervezői Ónodi Ferenc és
Szentesi Péter voltak. A zarándokok az apátsági udvarban
gyülekeztek, ahol Imrefi Mór plébános atya mondott áldást,
majd Szabó István görögkatolikus atya lelki vezetésével vette
kezdetét az út.
A második állomás a Hoffer-kereszt volt, melyet éppen tíz
évvel ezelőtt állítottak, ennek körülményeire Hoffer Ildikó,
városunk keramikusművésze emlékezett vissza. A tündérmajori
Sacher-kápolnánál Hédl József, a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszöntette a zarándoklat résztvevőit,
majd a frissítőt és a közös éneket követően tovább rótták a
kilométereket a közös cél érdekében a Zircről és különböző
helyekről egybegyűltek.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

A „judokák városa” volt Zirc
Több mint kétszáz judós érkezett az ország különböző
helyeiről városunkba, hogy egy „Hajtós-edzőtáborral”
Zircen készüljön fel a versenyszezonra.
Vincze Ferenc és Vincze Lajos
klubvezetők, edzők, judomesterek mindent elkövettek
azért, hogy a lehető legjobb
körülmények között fogadják a
judokákat.
Nem
egyszerű
elszállásolni ennyi vendéget,
ezért 230 főnél meghúzták a
határt. Hajtós Bertalan olimpiai és világbajnoki ezüstérmes,
Európa-bajnok judós, a magyar judo utánpótlás szakmai
igazgatójának irányításával zajlott a munka, akinek a neve
garancia a minőségre. A tábor egy általános felkészítés a
szeptemberben
induló
versenyszezonra,
az
országos
bajnokságokra, de voltak, akik a junior Európa-bajnokságra és az
ifjúsági világbajnokságra készültek fel Zircen. (kg)

A Zoltay-forrásnál a Mária Rádió élőműsora is
bekapcsolódott a zarándoklatba, a legifjabb generáció
képviseletében két kislány számolt be élményeiről a műsor
vezetőjének.
A
végállomáson,
Bakonybélben
Márkus
Zoltán
polgármester és a keresztény hívek várták a testben megfáradt,
de lelkiekben felfrissülő közösséget. A záró szentmisét dr.
Várszegi Asztrik nyugalmazott főapát celebrálta a Szent
Mauríciusz Monostori templomban.
Az eseményről Bittmann Károly tudósított, aki a szervezők
munkáját is segíti évről évre.

