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Mézeskalácsból építették meg Reguly Antal útját
–
Magyartanárként
mindig
is
fontosnak
tartottam, hogy minden zirci diák úgy kerüljön ki
az általános iskolából, hogy tudja: Reguly Antalra
büszke lehet, hiszen a tudós városunkból indult
hatalmas útjára, munkájára.
Horváthné Pintér Magdolna, a Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
magyartanára mondta ezeket a gondolatokat a Reguly
Antal
útját
megelevenítő
mézeskalács-kiállítás
megnyitóján, melynek ezúttal is a Reguly Antal Múzeum
és Népi Kézműves Alkotóház adott otthont. A tanárnő által
felkészített diákok jelesre vizsgáztak városunk leghíresebb
szülöttének
életművéből,
hiszen
megnyerték
kategóriájukban az ősszel lezajlott Reguly-vetélkedőt,
ezért is kérte fel őt a múzeum a kiállítás megnyitására.
Bevezetésként „A kis herceg” című regényből
hallhattunk egy rövid részletet, amely a különleges
pillanatok, órák, napok várásának folyamatáról,
izgalmáról szól, hogy mennyire fontos a felgyorsult
világunkban is megkülönböztetni a hétköznapot az
ünnepnaptól.
Emlékeztetett, hogy idén ünnepeljük városunk híres
szülötte, Reguly Antal születésének 200. évfordulóját, s ez
a program is az Emlékévhez kapcsolódik. A mézeskalácscsodákat Reguly Antal hosszú útjának bemutatására
kellett elkészíteni, melynek ismertette a fontosabb

A közönség csodájára járt a mézeskalács-alkotásoknak

állomásait. Az alkotások megelevenítik a zirci indulást, a
németalföldi tájat, a finn építészeti sajátosságokat, az
Északi-sarkot, a rejtett szibériai tájakon fellelhető
tanyákat szimbolizáló házacskákat, rénszarvasokat,
fenyőket, szánokat, a Pestet Budával összekötő Lánchidat.
(Folytatás a 3. oldalon)

Régi karácsonyok Zircen

A véradókat köszöntötték

Az 1900-as évek első
felében Zirc lakossága
majdnem teljesen római
katolikus
volt,
ez
határozta meg az ünnepi
szokásokat, ami a legtöbb
családban azonos, vagy
hasonló volt. Az ünnepnek
megvolt a rítusa, szabályai, ez megtanított a kivárásra, a
dolgok megbecsülésére. Az ünnepkör kezdete advent első
vasárnapja. Szokás volt koszorút készíteni négy gyertyával,
amit gyakran az ebédlőasztal fölötti csillárra függesztettek.
Sokan vettek részt a rorátékon, a hajnali adventi
szentmiséken. Létray Zoltán visszaemlékezése alapján
tudjuk, hogy milyen nagy élmény volt, amikor a ciszterci
szerzetesek gyertyával a kezükben vonultak be a hajnali
misére. Az adventben böjtöt tartottak, gyóntak és az
adventi elcsendesülés jellemezte a felkészülést, nem a
vásárlási hajsza. (Cuhavölgyi Klára írása a 10. oldalon)

A véradásnak egyre nagyobb szerepe lesz, mert a
jövőben sokkal nagyobb lehetőségek nyílnak a
vérrel történő gyógyítás terén. Mindez azt is
jelenti, hogy meg kell tartanunk ezt a jó
tulajdonságunkat,
az
adakozóképességet,
segítőkészséget.
Dr. Búzási István, a Magyar Vöröskereszt Veszprém
Megyei Szervezetének korelnöke mondta ezeket a
gondolatokat Zirc város Véradók Napi ünnepségén,
melynek a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolájának és
Kollégiumának ebédlője adott otthont. Hangsúlyozta azt
is, hogy mindenféle beszélgetés során tovább kell adni a
társadalom felé ennek a tevékenységnek a fontosságát,
mert a vérre mindig is nagy szükség lesz. A véradókat a
hétköznapok hőseinek nevezte, hiszen emberek életét
mentik, hosszabbítják vagy könnyítik meg.
(Folytatás a 3. oldalon „Társadalmunk nélkülözhetetlen
szereplői” címmel.)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
P ÉNZÜ GYI- S ZÁMVITELŐ Ü GY INTÉZŐ
MU NKAKÖR BET ÖLTÉS É RE
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás megtekinthető a www.zirc.hu városi
honlapon, az Aktuális / Pályázatok menüpont alatt.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 31.

Menetrend-módosítások,
meghosszabbított bérletek
Menetrend-változásokat vezetett be a VOLÁNBUSZ Zrt.
december 15-től. A helyközi bérletek érvényessége
január 7-ig meghosszabbításra kerül.
A 2019. december 15-től bekövetkezett menetrendváltozásokról a társaság honlapján, a volanbusz.hu oldalon lehet
bővebben tájékozódni.
Az ünnepi időszakban megnövekedett utazási igények
megfelelő kiszolgálásának elősegítése érdekében a decemberi
helyközi havi és második félhavi dolgozó, illetve tanuló
bérletjegyek érvényességét meghosszabbítják, azokat 2020.
január 7-én 24:00 óráig el kell fogadni a társaság járatain.
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Társadalmunk nélkülözhetetlen szereplői
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepséget szervező Magyar Vöröskereszt Zirci
Területi Szervezete is köszöntötte a vendégeket. Simonffy
Andrea, a műsor vezetője Balassa Ferencné „Egy csepp” című
versét tolmácsolta. Magyar Lászlóné területi vezető is a
szépirodalom eszközével hívta fel a figyelmet Aranyosi Ervin
nyomán arra, hogy „A vér az élet”. Elmondta, hogy minden
évben november 27-én ünnepeljük a Véradók Napját, s ebből
az alkalomból mondanak köszönetet azoknak, akik segítik a
munkájukat. Feladatuk, hogy a véradások szervezése révén a
véradók önzetlen közreműködésével minél több emberéletet
tudjanak megmenteni – tette hozzá. Örömét fejezte ki, hogy a
Zirci Terület véradásai kiemelkedő helyen állnak Veszprém
megyében. Zircen minden hónapban van véradás, s egy-egy
alkalommal átlagosan 40 fő véradó vesz részt, ezzel 120
ember életét mentik meg. Köszönetét fejezte ki ezért a
teljesítményért,
egyben
köszönetet
mondott
az
önkénteseiknek, támogatóiknak is.
Ezt követően a kitüntetések átadására került sor. A
társadalom megbecsülésének jeléül elismerő oklevelet
vehettek át azok, akik már nem adhatnak vért, valamint a
kerek számot elért véradók és a vöröskereszt főbb támogatói,
a véradás szervezését segítők is.
Ottó Péter polgármester a Véradók Napját az élet, az
öröm ünnepének nevezte. A véradók önzetlen tevékenységük
által „vérapákká” és „véranyákká” válnak, segítik
embertársaikat a gyógyulásban, vérükkel új életet adnak
nekik. Hozzátette, soha ennél fontosabb és pontosabb
kifejezési módja nem volt a szolidaritásnak, a másik,
legtöbbször ismeretlen ember iránti elkötelezettségnek.
Városunk vezetője egy évfordulóra is felhívta a figyelmet,
Magyarországon nyolcvan éve, 1939 óta szervezi a
vöröskereszt elhivatottan a rendszeres véradásokat. Minden
embertársa nevében, aki valaha is vérre szorult, megköszönte
a véradók áldozatos tevékenységét, jó egészséget, sok
boldogságot kívánt nekik.
Csoma Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei
Szervezetének elnöke is megerősítette a jeles évfordulót, majd

A harmadik osztályosok táncos előadással kedveskedtek a véradóknak

méltatta a Zirci Területen a véradások magas számát.
Csatlakozva az előtte szólókhoz, köszönetét fejezte ki a
véradóknak a tevékenységükért.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pillerné Ács
Ágnes, az Országos Vérellátó Szolgálat Veszprém megyei
vezető-szakasszisztense és Vörös Lászlóné, a Veszprém
Megyei Vöröskereszt küldöttgyűlésének tagja is.
A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete nemcsak
elismerő szavakkal, hanem ünnepi műsorral is köszönetet
mondott a „csendes hősöknek”. A Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola harmadik osztályos
tanulói táncos előadással, Pilka Sándor – aki maga is a
véradók táborát erősíti – énekes-zenés műsorral ajándékozta
meg az ünnepelteket. A Zirci Városi Vegyeskórus
meglepetésszámmal készült erre az alkalomra. A területi
szervezet minden véradót vacsorával látott vendégül, s
kötetlen beszélgetésre invitált. (kg)

Mézeskalácsból építették meg
Reguly Antal útját
(Folytatás az 1. oldalról)

A tanárnő hangsúlyozta, hogy ez a
kiállítás is méltó részévé vált a
Reguly-emlékévnek.
A
tárgyak,
életképek az alkotók fantáziáját
dicsérik, kézügyességük ámulatba ejti
az
idelátogatókat,
érdeklődőket.
Köszönetét fejezte ki a készítőknek a
kitartó munkájukért, „a mesterségbeli
tudásuk előtt elismerően hajthatunk
fejet”. Egyúttal köszönetet mondott a
kiállítás megálmodóinak, a házigazda
intézmény munkatársainak, hogy
elénk tárták ezt a mesés útvonalat.
Majd felhívta a figyelmet arra, hogy a
tárlat megtekintésével egyidőben
lehetőség
van
igazán
értékes
kézműves termékek megismerésére és
megvásárlására is.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a
Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves
Alkotóház
igazgatója

kiemelte,
hogy
már
negyedik
alkalommal
nyitják
meg
a
mézeskalácsfalut, s mindig más
tematikával. Hozzátette, a feladat
ezúttal nem volt könnyű, de
szerencsére
akadtak
bátor
vállalkozók,
akik
fantasztikus
alkotásokkal örvendeztettek meg
minket. Az idei évben Hatvanból is
érkezett alkotás, Baráth Hajnalka és
családja
palóc
mézeskalácsokat
hozott.
Majd
a mézeskalácsok
beérkezésének sorrendjében felsorolta
a kiállítókat: Tóth-Kovács Eszter,
Erdélyi Baráti Kör Egyesület, Bakonyi
Finnbarátok Köre Egyesület, Janus
Eszter, a Zirci Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola 3.b
osztálya, Molnár Judit, Molnár
Zsuzsanna és Bittmann Panna, a Zirci
Önkormányzati Szolgáltató Központ,
a Zirci Járás Szociális Szolgáltató

Horváthné Pintér Magdolna (jobbról)
Ruttkay-Miklián Eszter a megnyitón

és

dr.

Központ Idősek Klubja, Lezsák
Zsanett, Marton Károly, Pucsek
Eszter.
A mézeskalács-kiállítás ez év
végéig várja az érdeklődőket a
múzeum nyitvatartási idejében. (kg)
A mézeskalács-kiállítás rendre december
6. körül nyílik meg, így a Mikulás az idei
évben is megtisztelte jelenlétével a
tárlatot, s nemcsak azért, mert hazája,
Lappföld is Reguly Antal útjának
állomásai között szerepelt. A múzeum
kapujában várta az érkező vendégeket, s
szaloncukorral ajándékozta meg őket.
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Kézművesség, környezettudatosság, kreativitás
A fenntarthatóság jegyében szervezte meg Karácsonyi
Ajándékkészítő Hétvégéjét a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház.
Az Alkotóház munkatársaival, illetve meghívott vendégek
segítségével készíthették el karácsonyi ajándékaikat a program
iránt érdeklődők, s mindezt környezetkímélő anyagokkal, előbb
modern, majd hagyományos technikákkal, a fenntartható
fejlődést szem előtt tartva.
A kétnapos rendezvény első napján, december 13-án, Luca
napján a környezetbarát technológiák, tárgyak kapták a
főszerepet. Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató vezetésével
klasszikus viaszosvásznat készíthettek az érdeklődők, Kirmer
Anna segítségével méhviaszból lehetett gyertyákat önteni,
Szőnyegi Zsófia közreműködésével újrahasznosított papírból
készült
ajándéktáskák
mintázására
volt
lehetőség
szitanyomással. Visi Ági a saját bögrék díszítéséhez nyújtott
szakmai segítséget, az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeum munkatársainak foglalkozása pedig a korábbi Zirci Zöld
előadás-sorozat egyik témájához kapcsolódott, cinkegolyókat
gyúrtak össze a múzeumi konyhán a szabadon élő madarak
számára. Sinigla Mónika, Sipos Erika és Kovács Attila a
madáretetés kérdéseiben is szakértő válaszokat tudott adni az
érdeklődőknek.
A jeles napról sem feledkeztek meg, Marton Károly
vezetésével Lucabúza-ültetésre került sor. A kézműves
foglalkozások mellett a betérőket várta és most is várja a Reguly
Antal útját megelevenítő mézeskalácsfalu és az adventi vásár,
melyen a házigazda intézményben készült kézműves termékek
mellett a környék mestereinek, termelőinek portékái is
megvásárolhatók. A program részét képezte továbbá Dékány
Árpád Sixtus kiérdemesült zirci apát előadása a lelki
készülődésről. A személyes hangvételű előadás Sixtus atya
életének példáin keresztül közelítette meg az adventi
készülődésben elmélyülésre késztető kérdéseket.

Saját készítésű bögréből minden sokkal finomabb!

Az Ajándékkészítő Hétvége szombaton is folytatódott, a
pénteki modernebb eljárásokat követően ekkor a hagyományos
népi technikákat helyezték előtérbe a szervezők. B. Dobos
Terézzel szőni, Cz. Budai Katalinnal festeni, Pappné Rácz
Ildikóval csuhédíszeket készíteni, Marton Károllyal nemezelni
lehetett, a konyhában pedig Törökné Ringl Krisztina mutatott
mesterfogásokat.
A résztvevők közül sokak számára a városi koszorúnál zajló
adventi gyertyagyújtás jelentette a múzeumi program végét,
hiszen ott folytatódott a szombati zirci programsorozat.
Jövőre ugyanitt: a tervek szerint 2020-ban december 11-12én lesz az adventi ajándékkészítő hétvége.
kg

A „társas” Ház sokszínűsége és babonái
Termékenységmágia,
jóslások,
tésztadagasztás,
elsősegélynyújtás, lövészet, könyvkötészet –
mindez egy helyen, a Művelődési
Házban, amely kitárta kapuit a
nagyvilág
előtt,
megmutatta
sokszínűségét a „lakók” aktív
közreműködésével.
„a mi házunk” – hirdették közös
rendezvényüket a házban működő
intézmények, szervezetek, illetve azok,
akik hozzáadott értéket képviselve
vendégként csatlakoztak a sokszínű
programkínálathoz. Kísértett még Luca
napja és péntek 13, de szerencsére csak
a
plakáton
találkozhattunk
boszorkánnyal, fekete macskával és
denevérekkel, a Házban nyüzsgő
gyereksereg fogadott bennünket. A
résztvevők bepillantást nyerhettek a
jeles
naphoz
kapcsolódó
népszokásokba, hagyományokba, illetve
sporttevékenységbe és az önkéntes
munkába is. A programot a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB koordinálta.
A
földszinten
a
Zirci
Önkormányzati Szolgáltató Központ
munkatársai
Luca-napi
játékokkal
várták az érkezőket, volt többek között

Párválasztó népszokás: készülnek a Luca-cédulák

szerelmi jóslás, termékenységvarázslat,
Luca-napi naptárkészítés és búzaültetés.
Az
„angyalvárban”
a
Magyar
Vöröskereszt
Zirci
Területi
Szervezetének
fiatal
önkéntesei
teljesítettek szolgálatot, lufit hajtogattak
a gyerekek nagy-nagy örömére, és az
elsősegély-nyújtás
fortélyaiba
is
beavatták az ifjúságot. Az emeleten az
MTTSZ Területi Klub Zirc tartott
sportbemutatót, lehetőség nyílt a
lövészet kipróbálására.
A Művelődési Ház együttműködő
partnerei
is
színesítették
a
programkínálatot.
Az
apátság
sarokbástyájában
működő
zirci
Családháló.pont különböző kézműves

foglalkozásokat tartott, a tetőtér egyik
szeglete
például
„könyvkötőműhelyként”
funkcionált,
másutt
újságpapírból
karácsonyfát,
méhviaszból gyertyát vagy éppen
gyapjúból angyalkát lehetett készíteni.
További élményekkel is gazdagodtak a
résztvevők, Magyar Zoltán pénzesgyőri
pékkel
búzát
őröltek,
tésztát
dagasztottak teknőben, Somogyi József
jóvoltából lovas-sétakocsikázásra volt
lehetőség.
Szombaton délután a Bakonyi
Babázók
tartották
Ringató
foglalkozással
egybekötött
karácsonyukat, fotósarkot is kialakítva a
szépen feldíszített fenyő mellett. Este
kigyúltak a Ház fényei, és a
Családháló.pont
interaktív
zenés
műsorára került sor Bor Klára
vezetésével, melyhez a hangosítást az
épületben
működő
„BÁRKA2008”
Alapítvány biztosította. A házban
kincskeresésre indulhattak a vállalkozó
kedvűek. A vendéglátók meleg teával,
forralt borral kínálták a vendégeket, és
meg lehetett kóstolni a délelőtt kollektív
munkával bedagasztott tésztákat is,
melyek kifli és pogácsa formájában
sültek ki az ünnepváró hangulatban.
(kg)
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Nemzetiségi viseletbe bújtatták a táncosokat
Fellépőruhákkal
támogatta
a
Zirci
Német
Nemzetiségi Önkormányzat a Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
alakulóban lévő nemzetiségi tánccsoportját. A
hivatalos átadóra az általános iskola „F” épületében
került sor.
A támogató szervezet megjelent képviselőit és az
előadással készülő diákokat, felkészítő pedagógusokat
Szőnyegi János, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola igazgató-helyettese köszöntötte.
Elmondta, a tánccsoportot alkotó diákok már az óvodában
elkezdték tanulni a német nyelvet és a táncot, és azért
folyamodott az iskola a nemzetiségi önkormányzathoz, hogy
fellépőruhákkal támogassák a csoport működését.
Az iskola német nemzetiségi osztálya, az 1.b – akik
magját alkotják a tánccsoportnak – elsőként egy magyar
nyelvű téli dalt énekelt, majd német nyelven várták a
Mikulást felkészítőik, Mészárosné Gelesz Edina és
Szekrényesné Szautner Veronika vezetésével.
Hédl József, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke örömét fejezte ki, hogy a több rendezvényen sikeresen
fellépő óvodai tánccsoport az iskolában is folyathatja
tevékenységét, hiszen a tánc és a német nyelv tanulása
együttesen jó alapot jelentenek a közösségalkotáshoz.
Bizalmát fejezte ki, hogy a ruhák színesítik majd az
előadásaikat, és sikereket fognak elérni.
A fellépőruhákat Hédl Evelin, a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője – aki egyben Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének is a tagja – és
Bittmann Károly, a nemzetiségi önkormányzat alelnöke adta
át a gyerekeknek, akik örömmel vették át azokat.

Burján István iskolaigazgató megköszönte a nemzetiségi
önkormányzatnak a segítségét. Az előtte szólókhoz
csatlakozva hangsúlyozta a folyamatosságot, ezért is
igyekeznek biztosítani a nemzetiségi táncoktatást azoknak a
gyerekeknek, akik már az óvodában elkezdték ezt tanulni.
Hozzátette azt is, hogy bármilyen kéréssel is fordultak eddig a
nemzetiségi önkormányzathoz, az mindig meghallgatásra
talált. Szeretnék viszonozni ezt a támogatást, ezt pedig úgy
tudják elérni, hogy jól szerepelnek a különböző versenyeken,
amire már eddig is több példa volt.
Végül alkalomhoz illően német nemzetiségi táncokkal
zárták műsorukat az iskolás gyerekek. (kg)

FELHÍVÁS

BAKONYI KARÁCSONYAIM…

Adománygyűjtés az
értékőrzés jegyében
Cuhavölgyi Klára, Csaba Ferenc, Müller Anikó és
Répás Tibor egy tavalyi, ötvenéves érettségi
találkozón fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy jó
lenne felidézni az Alma Mater, a Zirci Gimnázium
alapításának időszakát és a kezdeti éveket.
A gondolatot összefogás követte, melynek eredményeként
összeállt kutató- és gyűjtőmunkájuk: az iskola első tíz évének
története – eredeti tanácsi jegyzőkönyvekkel, diákok
visszaemlékezéseivel, tablókkal és fotókkal.
A mindezeket magába foglaló könyvből – az előzetes terv
szerint – 400 példány megjelentetése a cél, melyhez ezúton is
tisztelettel kérik és köszönettel fogadják a támogatásokat.
A pénzadományok gyűjtését és kezelését az „Alapítvány a
Zirci III. Béla Gimnáziumért” bonyolítja. A befizetéseket az
iskola első emeleti gazdasági irodájában fogadják
munkanapokon 8-15 óra között. Lehet utalni a számlaszámra
is: 11748117-20009166-00000000, ebben az esetben
kérjük feltüntetni a megjegyzés rovatban: „Évkönyv
támogatása”. A befizetés és az utalás esetében is 2020.
január 31-e a határidő.
Amennyiben a támogató a könyv árát meghaladó
adományt ad, az őt megillető tiszteletpéldánnyal fogják
megajándékozni.
Csaba Lilla

A gyerekek átveszik a ruhákat a nemzetiségi önkormányzat képviseletétől. Balról:
Hédl Evelin, Sárközi Réka, Sipos Liza, Hollender Róbert, Bittmann Károly

Bakonyi Barátaimra Gondolva.
Bakonyi Karácsonyaim emléke
Soha el nem múló szívügyem marad.
Szülőfalum Bakonyszentkirály képe
Ugyanúgy, mint Zirc, mert az idő szalad
Immár hatalmas léptekkel mögöttem,
De Emlékeim nem fognak csorbulni.
Karácsonyok Áhítatát Átélem
Csak a szemeimet kell most behunyni.
A Krisztusi Várakozást Átélem
Veletek Együtt Bakonyi Barátim’,
Mert a Kötődést Vállalom, Nem Félem.
A Betlehemi Csillag, Fénylő - szépen
Ragyogja be Minden Embernek Lelkét:
Legyen Békesség Mindenki Szívében.

Ifj. Nagy Bálint (Valentinus)
Gyula. 2019. 12. 04. Szerda. Adventi Várakozásban
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ZIRCIEK ADVENTJE
Már három gyertya ég az óriás adventi koszorún, melyet az idei évben is szorgos munkával
állítottak fel a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársai.

A szeretet átalakító ereje
Az első advent tulajdonképpen beteljesedett. Jézus
Krisztus eljött, hogy közösségben legyünk vele, és a
szeretet átalakítja az embereknek a szívét, átalakítja a
mi életünket.
Imrefi Mór plébános atya mondta ezeket a gondolatokat,
hivatkozva a Biblia tanítására az első adventi gyertya
meggyújtása köré szervezett ünnepségen. Idézte a II. Vatikáni
Zsinatot is, mely szerint a szeretet és alkotása örökké megmarad.
Arra kérte Isten áldását, hogy alakítson, formáljon bennünket,
hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá, és ha betölt minket a
szeretet átalakító ereje, akkor a világ is átalakul, mint ahogy ez
megtörténik sok ember életében.
Szent Pál apostol gondolatai is elhangoztak az első
gyertyaláng meggyújtása előtt: „Növekedjetek és gyarapodjatok a
szeretetben!”. A plébános atya ezzel kívánt mindenkinek –
különösen a zircieknek – áldott, reményteli, hittel teljes adventi
időszakot és felkészülést.

A december 1-jei esemény a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB szervezésében valósult meg,
együttműködésben a Zirci Hit Gyülekezetével, melynek
rendezvényterme ez alkalommal is méltó helyszínként szolgált a
meghitt zenei élményhez.
A koncert ünnepi varázsát a Zirci Tücsökzenekar
gyermekeinek hegedűjátéka gazdagította, Tarcsay Beáta, a III.
Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola hegedűtanárának vezetésével. Mielőtt a
gyerekek szólama összecsendült volna a nagyzenekaréval, egy
angol karácsonyi dalt hallgathatott meg a közönség a kvartett,
vagyis Szakács Zille, Bolla Zsófia Zorka, Szöllőskei Sára és
Tarcsay Beáta előadásában.

A jelenlévők vastapsán át visszahangzott az a hála, amellyel
a Kováts Péter vezető által irányított Mendelssohn
Kamarazenekarnak mondtak köszönetet azért a páratlan zenei
élményvilágért, amelyben a hegedű, a brácsa, a cselló, a bőgő
szólamai virtuózan csendültek fel. (csl)

Eltűnt a csokis zsák, de lett helyette másik
Szemtanúi lehettek a gyerekek egy csínynek a
Városházán, de figyelmeztették a Jó Tündért, ezért meg
is kapták hamarosan jól megérdemelt jutalmukat.
Az ünnepi műsor Reiter Anna csellóművész koncertjével
vette kezdetét a Gobelin-teremben, majd az apátság udvarában
gyülekezett az ünneplő közösség. Lippert Ferenc és Wolf Sarolta
mezőségi lassú páros táncot adott elő, mely kedvcsinálóként is
hathatott a programot záró András-napi Táncházhoz.
Elhangzott a „Betlehem kis falujában” című népdal, s a
karácsonyi népszokásokból is ízelítőt kaphattunk: négy gyermek
– Horváth Rebeka Zsuzsanna, Kovács Áron, Koczor Kitti
Hanna és Jakab Dusán – mendikálása, vagy más néven regölése
nyitotta meg fényekbe öltöző városkánk adventi ünnepkörét, a
készülődés, a várakozás időszakát. (kg)

Virtuóz összhatás Advent nyitányaként
Igazán szép és lélekben felemelő eseménnyel vette
kezdetét az adventi időszak Zircen.
Az év legszebb ünnepére való készülődés bensőséges
élményéhez járult hozzá idén is a Mendelssohn Kamarazenekar
karácsonyváró koncertjével, akiket már nem először
köszönthettek a helyi komolyzene-kedvelők a Bakony szívében.

Zsúfolásig megtelt a nagyterem a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB által szervezett Mikulásünnepségen. A legkisebbek szüleik, nagyszüleik ölében várták a
Mikulás érkezését, a nagyobbak egészen előremerészkedtek, s így
közvetlen szemtanúi voltak Pukkancs, a rossz manó
csínytevésének, aki egy óvatlan pillanatban ellopta az édességgel
teli zsákot a csokigyárból az Árok-party Fiesta társulat vidám
zenés műsorában. Kórusban figyelmeztették a Jó Tündért, de ő
csengő hangú éneklésével volt elfoglalva, s mire meghallotta az
óva intő gyerekzsivajt, már bizony késő volt, a manó eltűnt
zsákmányával a ködös téli estében.
A
tündér
megnyugtatta
a
segédjeivé
szegődött
gyerkőccsapatot, hogy a Mikulás már úton van, s az eltűnt csokis
zsák helyett hozni fog majd egy másikat. Csakhogy a
nagyszakállú püspök is üres kézzel állított be, az ajándékok a
nagy út alatt kiszóródtak a zsákból, összegyűjtésüket
krampuszaira, Rizire és Bizire bízta. Őket végül a bátrabb
gyerekek keresték meg, és kísérték a terembe. Így hát csak
előkerült a szép piros zsák, ami sok finomságot rejtegetett, s
mindenki részesülhetett belőle, hamar feledésbe merült az újra
felbukkanó manó csínye.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Csaba evangélikus lelkész, majd az ünneplő közösséggel együtt az
óriás adventi koszorúhoz sétált, s meggyújtotta a remény lángját.
A Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának Gobelintermében a Buborék együttes adott remek hangulatú koncertet
gyermekeknek. Több is volt ez, mint zenés szórakoztatás: nem
öltözött odakint fehérbe a táj, a teremben a gyerkőcök nagy-nagy
örömére mégis behavazott, s vívhattak egy hógolyócsatát
Buborék Bercivel. Nagyon együtt éltek a zenekarral, énekeltek,
táncoltak, körbe-körbe vonatoztak, s szüleiknek is kedvet
csináltak a színpadra lépéshez. (kg)

Az igazi öröm belülről fakad
Vecsey
Katalin
református
lelkész
ünnepi
gondolatainak kíséretében került sor a harmadik
gyertya meggyújtására az óriás adventi koszorún.
Boldogan csengették meg a körbejáró Mikulás kis harangját,
énekeltek neki, miközben a krampuszok tanúbizonyságot adtak
arról, hogy nem is annyira ördögiek, inkább az angyal szállt
beléjük, s szeretettel osztották szét a csomagot, amit magukkal
cipeltek a hosszú úton.
A Mikulás-ház is megnyitotta kapuit, szaloncukorral, meleg
teával és a tőle megszokott szeretettel várta a Mikulás a betérőket
Rákóczi téri kuckójában. A gyerekek sem jöttek üres kézzel,
voltak, akik rajzzal, énekkel ajándékozták meg a jóságos piros
ruhás kedvencet.
Sok volt bizony a tennivaló, így Bieberné Réz Ágnes igazgató
asszony idén két Mikulást is felfogadott, hogy munkatársaival
még több örömet, élményt szerezzenek a gyerekeknek. (kg)

Reménység nélkül nem lehet élni
Zúgtak
a
harangok
az
apátság
udvarában,
gyermekkezek őrizték a mécsesek lángját, Csendes éjről
mesélő hegedűmuzsika járta át a várakozás pillanatait.
Meggyúlt a második gyertya Zirc városának óriás
adventi koszorúján.
Csaba Lilla, a szervező Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársa köszöntötte az
egybegyűlteket, majd egy szívet melengető családi előadás
következett: előbb Stenger Katalin szavalta el Weöres Sándor
„Száncsengő” című versét, majd Ujvári Ivett és Ujvári Lehel
zenés-irodalmi műsora következett gyermekük jelenlétében.
Szakos Csaba evangélikus lelkész az ünnepi műsor kapcsán
elmondta, olyan érzése volt, mintha
Betlehemben lennénk Szenteste, és
idézte
az
egyik
versmondó
tolmácsolásában elhangzott Adygondolatokat: „Imádni az Istent, és
egymást
szeretni”.
Hozzátette,
Adventben
is
Istenre
kell
figyelnünk, mert ő gondot visel
ránk, elküldte a legdrágábbat
közénk,
akitől
mindannyian
gazdagodhatunk, s akinek az
érkezését várjuk.
Hangsúlyozta, hogy reménység
nélkül nem lehet élni ebben a
világban, valamilyen reménységre
mindannyiunknak szüksége van,
kicsiknek, nagyoknak egyaránt. De nem is valamire, hanem
valakire van szükségünk, éppen arra, aki eljött közénk, emberré
lett, megtanított minket szeretni, egymás felé fordulni, s ő teszi
áldottá az ünnepünket.
A reménység a nem látható dolgokban való hit, és ebben a
háborgó világban, amikor annyi külsőségre kell figyelnünk,
bizony el kell csendesednünk és meg kell hallanunk az ő hívó
szavát, mert mindenről lemondott és mindent odaadott értünk,
nekünk őbenne van a reménységünk – zárta gondolatait Szakos

A szervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB, valamint együttműködő partnere, a Zirci Ciszterci
Apátság Látogatóközpontja nevében Csaba Lilla köszöntötte az
egybegyűlteket. A program adventi koncerttel kezdődött: Csutak
Noémi énekesnő lélekemelő, ünnepre hangolódó dalcsokorral
ajándékozta meg a közönséget.
Ízek, illatok, fények, hangulat, hagyományok és újdonságok
– jellemezte az adventi időszakot Vecsey Katalin református
lelkész, ugyanakkor hangsúlyozta, amitől megtelik az ünnep igazi
tartalommal, az a belső lelki készülődés, az imádságos
elcsendesedés, az Isten igéjével való töltekezés, az egymásra
szentelt figyelem. Krisztus szeretetének a szívünkbe fogadása és
továbbadása tölti meg igazi, valós tartalommal az adventünket és
a karácsony ünnepét is.
Rájövünk arra, hogy nem elegendő csak külső értelemben
készülnünk, hanem szükséges az is, hogy lelki értelemben is
igényünk legyen a bőségre, azaz, hogy ne csak a testünket
akarjuk jól tartani, hanem a lelkünket is. Hozzátette, nagyon
fontos és meghatározó ilyenkor a külső hangulat, de az igazi
öröm belülről, a lelkünkből, az Istenre találtságunk
biztonságából fakad.

A lelkész asszony elmondta azt is, hogy Isten szeretete Jézus
Krisztus megszületésével utat tört a mi emberi világunkban, s ez
a legcsodálatosabb terv, amit véghezvitt értünk. Az e feletti
hálánk és köszönetünk kifejeződése, hogy karácsonyt
ünnepelünk. „Éppen ezért bármennyire is sűrű az adventünk,
mégiscsak meg kell tudnunk állni, lassítani egy-egy imádság,
fohász, istentisztelet, mise, gyertyagyújtás erejéig, számba venni
Isten szeretetét, amellyel az életünket táplálja, egyénenként és a
szeretetével összefog mindannyiunkat közösségként is.”
Ezt követően közös imádságra került sor, majd a lelkész
asszony az ünneplő közösséggel az óriás adventi koszorúhoz
sétált, ahol meggyújtotta a harmadik gyertyát, az öröm lángját.
A Zirci Ciszterci Apátság a Zirci Római Katolikus Plébánia
Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoportjával
közösen süteménnyel, meleg teával fogadta az ünneplőket. (kg)
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A szeretet jegyében – Karácsonyi jótékonysági akciók
Az idei évben is megmozdultak a városunkban működő karitatív szervezetek, intézmények, hogy szebbé
tegyék a rászorulók karácsonyát. Szerencsére sok helyre elért a jótékony angyalok meglibbenő szárnya.

Tízkilós szeretet a karácsonyfa mellől
Kiosztotta a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi
Szervezete a rászorulóknak a karácsonyi csomagokat.
Összesen nyolcvanöt helyre jutott el a segítség.
Nagy volt a sürgés-forgás szerda délelőtt a Művelődési
Házban, és már több csomagnak hűlt helyét láttuk: bizony az idei
évben is elkelt a vöröskereszt segítsége. Az önkéntesek az
asztaloknál dokumentálták a csomagátvételt, a véradók
táborából kikerülő önkéntesek pedig a gazdagon megrakott,
tízkilós szatyrokat emelgették le a karácsonyfa mellől. A
csomagok áttetsző külseje a legfontosabb háztartási élelmiszerek
mellett mosószerekről is árulkodott.
Magyar Lászlóné területi vezető és csapata mindent
elkövetett annak érdekében, hogy minél több adományhoz
tudják hozzájuttatni a rászoruló családokat, illetve egyedül
élőket. Csatlakoztak a Tesco élelmiszergyűjtési akciójához is,
december 6-án és 7-én Várpalotára mentek el, hogy a jótékony
emberek által felajánlott élelmiszereket, mosószereket elhozzák a
nélkülöző zircieknek. A csomagok kiosztásával egyidőben
környezettanulmányt is végeztek, arról kérdezték az érkezőket,
hogy mi az, amire szükségük van. A területi vezető kiemeli
önkénteseik aktivitását, akikkel együttesen tudják szebbé tenni a
rászorulók karácsonyát.

A Segítő Kezek Házában, a december 9. és 13. közötti
időszakban vásárlók kedvezményes áron juthattak hozzá az ott
készült termékekből. Nagyné Fáró Katalin intézményvezető
számára meglepetést hozott a jótékonysági vásár, nagy örömére
szolgál, hogy 28 520 forint gyűlt össze az ezen időszakban
lebonyolított
vásárlásokból.
Az
összeg
nagyságának
érzékeltetéséhez hozzáteszi, hogy sok esetben pár száz forintos
tárgyak találtak gazdára. Volt olyan is, aki nem vásárolt a
termékekből, de pénzadománnyal segítette az akció sikerét.
A jótékonysági vásár során összegyűlt pénzt tartós
élelmiszerekre fordítja az intézmény, amelyet majd tavasszal,
igény szerint fognak kiosztani a rászorulók részére. (kg)

Örömet szereztek a gyerekeknek
„Egy doboznyi szeretet” címmel az idei évben is
meghirdette
jótékonysági
akcióját
a
Zirci
Önkormányzati Szolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti Központja. Emellett élelmiszereket is
gyűjtöttek gyermekek számára.
– A felhívásnak eleget téve idén is szép számmal érkeztek
felajánlások. Sok-sok ajándékot kaptunk cipősdobozban, illetve
nagyon sok élelmiszeradomány is érkezett, a kérésnek eleget téve
főleg gyermekeknek – számolt be az akció eredményéről Koós
Kata, a koordináló intézmény vezetője.
Az ajándékokat rejtő cipősdobozok az élelmiszerekkel együtt
kerültek kiosztásra, s azon családok kapták meg, akiknek erre
igazán szükségük van és értékelni is tudják. Az átadásra külön kis
műsort szerveztek a Művelődési Házban. Zenével, helyben
készített enni- és innivalóvalóval várták a meghívott vendégeket.
Akik nem tudtak eljönni, azoknak természetesen el fogják
juttatni a csomagokat. (kg)

Magyar Lászlóné területi vezető átadja a csomagot Németh Károlyné részére

Szerencsére ezúttal sem voltak hiányában a további
támogatóknak: a Jó Tündér az idei évben is teljesítette
küldetését, és névtelenül, a csomagokba rejtette szeretetét. Az
élelmiszerek, mosószerek mellett egyéb adományokat is
hazavihettek az érintettek: a Bakony-Agro Kft. burgonyával,
Kajtár Sándor egyéni vállalkozó káposztával támogatta a
segélyakciót, a Hubert Csomagolók pedig a csomagolóanyagot
biztosította.
A vöröskereszt az idei évben nyolcvanöt csomagot osztott ki
a rászorulók részére, a városban működő többi karitatív
szervezettel
egyeztetve,
összehangoltan
végezték
az
adományozást. (kg)

Vásárlás jótékony célra
Nem várt eredményt hozott a Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ jótékonysági vására, amit a
rászorulók megsegítésének érdekében hirdettek meg.

Karácsonyi készülődés a karitásznál!
A 20 éve alakult zirci Árpád-házi Szent Erzsébet
Katolikus Karitász csoport tagjai egész évben azon
munkálkodnak, hogy a nehéz körülmények között
élőkön segítsenek. Az adventi idő még mozgalmasabb és
több feladatot ad, amit örömmel, odaadással végeznek.
December első hétvégéjén a karitász tagjai, a ciszterci obláták és
Imrefi
Mór
plébános
atya
110
rászorulót
hívott
szeretetvendégségre.
Pincepörkölt,
pogácsa,
sütemény,
szaloncukor, csokoládé, meleg tea, terített asztal, karácsonyi
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hangulat várta a meghívottakat a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB Alkotmány utcai épületében. Mór
atya megáldotta az ételeket, a közös asztali áldás után a
résztvevők asztalhoz ültek és elfogyasztották a finom ebédet. Ez
egyúttal alkalom volt egy jó beszélgetésre, ismerkedésre. Többen
voltak, akik ételhordóban vitték haza az ételt, és akik előre
jelezték, hogy munkanap lévén dolgoznak, vagy betegség miatt
nem tudnak eljönni, azoknak Mór atya és a karitász tagjai
elvitték az ebédet.
Köszönet az adományozóknak, akik biztosították az
alapanyagokat a rászorulók ebédjéhez: Vezir-Hús Coop Kft,
Mecsek Fűszért Coop Bolt, Horváth Pékség, Zirc-Coop Zrt,
Otthon-Kert Áruház, Hoffer Ervin vállalkozó.
Évek óta a karácsony közeledtével a karitász tagjai közül
többen együtt ünnepelnek az ”Ők is emberek” Alapítvány
fiataljaival és a pszichiátriai betegek klubjának tagjaival. Ezek az
alkalmak szívet melengető, szép élményt adnak.
December 14-én a nehéz körülmények között élő 40 család
(81 gyermekkel) és 33 egyedül élő nagyon tartalmas csomagot
vehetett át. Hála és köszönet annak az anonim adományozónak,
aki évek óta ötszázezer forint értékben tartós élelmiszert, tisztítóés tisztálkodási szert juttat a karitászon keresztül a
rászorulókhoz. A karitász a novemberi jótékonysági délután
adományából ezt még kiegészítette, és az élelmiszeren kívül a
rászorulóknak tűzifát is juttatott.
A zirci hittanos gyerekek is csatlakoztak a Katolikus
Karitász „Angyalbatyu” programjához. 40 csomagot készítettek
gondosan dobozolva, csomagolva, amelyek játékot, édességet,
ruhát, illatszert és iskolaszert tartalmaztak. Ezzel gazdagabbá,
boldogabbá tették a nehezebb körülmények között élő
gyermekek karácsonyát. Köszönjük a hitoktatónőnek és a
gyerekeknek.
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A hittanos gyerekek az általuk gondosan elkészített angyalbatyukkal

Köszönet
Tátrai
Gábornak
(Fa-Piac
Kft.)
a
tűzifaadományért, melyet két rászoruló családnak juttattak el. A
Rekord Üzletház 12 tartalmas csomagot készített a Hóvirág utcai
VMGyK Utógondozó Otthonban lakó fiataloknak, akik nagyon
örültek és köszönték az ajándékot.
December 23-án a kórházban maradt ápoltakat látogatja
meg egyik karitász társunk, egy kis édességgel és reményt adó
gondolatokkal.
A szeretet fénye, az otthon melege sugározza be minden
család karácsonyát!
Ulrich Józsefné csoportvezető



Disznótoros Véradás december 20-án (pénteken) 13.00
és 18.00 óra között Zircen, a Művelődési Házban.



A Zirci Városi Vegyeskórus adventi koncertje a
Bazilikában december 22-én (vasárnap) 16.00 órakor.



Pálffy Géza, a BTK TTI „Lendület” Szent Korona
Kutatócsoport vezetője: Új felfedezések a Szent Koronáról
és külföldi útjairól. Előadás a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére 2020. január 17-én (pénteken) 17 órakor a
Városháza nagytermében.
HIRDETÉS
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Régi karácsonyok Zircen
Az 1900-as évek első felében Zirc lakossága
majdnem teljesen római katolikus volt, ez határozta
meg az ünnepi szokásokat, ami a legtöbb családban
azonos, vagy hasonló volt.
Az ünnepnek megvolt a rítusa, szabályai, ez megtanított a
kivárásra, a dolgok megbecsülésére. Az ünnepkör kezdete
advent első vasárnapja. Szokás volt koszorút készíteni négy
gyertyával, amit gyakran az ebédlőasztal fölötti csillárra
függesztettek. Sokan vettek részt a rorátékon, a hajnali
adventi szentmiséken. Létray Zoltán visszaemlékezése
alapján tudjuk, hogy milyen nagy élmény volt, amikor a
ciszterci szerzetesek gyertyával a kezükben vonultak be a
hajnali misére. Az adventben böjtöt tartottak, gyóntak és az
adventi elcsendesülés jellemezte a felkészülést, nem a
vásárlási hajsza.
Mikulás-nap előtt krampuszok jártak az utcákon,
láncokat zörgettek, virgáccsal ijesztgették a gyerekeket. Ők
voltak a rossz oldal, a piros ruhába öltözött Mikulás a jó, aki
ajándékot hozott, és verset szavaltatott, de a gyerekek féltek a
krampusztól, gyakran az asztal alá bújtak. A cipőket
kipucolták, az ablakba tették december 5-én este, amibe
másnap reggelre apró ajándékok kerültek, alma, dió,
mogyoró, és virgács is. Reggelre nagy volt az öröm! A
Mikulás- és krampuszjárást a német telepesek hozták
magukkal a 18. században, fennmaradt az 1960-as évekig.
Luca-napkor búzát vetettek egy cserépbe, amit a
karácsonyfa alá tettek. A községben betlehemesek jártak
házról házra. Voltak pásztorok, angyalok, betlehemet vittek
magukkal, énekeltek, kis jeleneteket adtak elő. A bejárati ajtó
mellé a háziak már előre elkészítettek kis ajándékokat, almát,
diót, aprópénzt, süteményt.
A gyerekek is készültek az ünnepre. Egyrészt levelet írtak
a Jézuskának, kérve, teljesítse a kívánságaikat. Másrészt ők
maguk is készítettek kisebb ajándékokat, pl. hímzést,
rajzokat. A kézimunkákat este az éjjeliszekrényre helyezték,
éjszaka az Angyal sokszor besegített, hogy elkészüljön az
ajándék.
Elkezdődött a karácsonyi készülődés. Sok családnál
ekkorra időzítették a disznóölést. Az aprósüteményeket már
előre meg lehetett sütni. Mivel szaloncukrot nem lehetett a
boltban kapni, otthon főzték, majd selyempapírba
csomagolták, aminek a széleit kirojtozták, aztán fonalból
akasztót készítettek rá. A karácsonyfát aranypapírba
csomagolt dióval is díszítették, de került rá angyalhaj, és az
évről évre megőrzött díszek, például gömbök, figurák

2019. december 19.

üvegből, kis templom, madárkák, gyertyák, csillagszóró, a
tetejére csillag.
Szenteste délután a gyerekeket egy családtag sétálni vitte,
vagy rokonokhoz, ahol nagy izgalomban készültek az estére.
Majd szép ruhába öltözve várták, hogy a csengetés után
kinyíljon az ajtó, és ott legyen a ragyogó karácsonyfa, amit a
Jézuska hozott. Alatta az ajándékok. Először mindig közösen
énekeltek, sok szép karácsonyi éneket, majd elimádkozták a
Miatyánkot, és kérték az elhunyt családtagokra az örök
nyugodalmat. Nem voltak túlzásba vitt ajándékok, gyakran a
régi baba ült ott új ruhában. Könyvek, társasjátékok, saját
készítésű ajándékok, esetleg új ruha volt még becsomagolva.
Az éjféli misére megtelt a templom. A sötétben itt is, ott
is látszottak a templomba igyekvők fényei, ugyanis kis
lámpásokat vittek magukkal, ezzel misztikus hangulatot
teremtettek. A gyönyörűen kivilágított templomban lelkesen
énekelték a karácsonyi szent énekeket. Hazatérve már
lehetett húsételt fogyasztani, kocsonyát ettek.
Az ünnepi étkezéseknek is megvoltak a szokásai.
December 24-én szigorú böjt volt, húst nem ettek. Ebédre
volt bableves és mákos guba. Este elegánsabb menüt tálaltak,
borleves, rántott hal (ponty), hagymás vagy majonézes
krumplisaláta, vagy halászlé, aprósütemény. Az első nap
menüje volt az aranyló húsleves, utána a levesben főtt húst
torma-, paradicsom-, egres-, meggymártással fogyasztották.
A sült inkább szárnyasból készült (kacsa, liba, pulyka)
különböző köretekkel, de sertéssültet is fogyasztottak. Az
aprósütemények mellett tortát is készítettek, például
fatörzstortát vagy oroszkrém tortát. Karácsony másnapján
jött az előre elkészített töltött káposzta az étkező asztalra. Az
aprósütemények közül készítettek zserbót, diós és mákos
bejglit, ánizsos kekszeket.
Talán kevesen tudják, hogy a ciszterci szerzeteseknek
milyen szerepe volt az ünnepi szokások kialakításában. Dr.
Czike János atya édesanyja, Logich Ilona írta az „Ó gyönyörű
szép titokzatos éj” karácsonyi ének szövegét az 1930-as
években. Dr. Schwarz Elemér ciszterci szerzetes professzor az
1940-es években betlehemépítő mozgalmat szervezett
Magyarországon.
A karácsony családi ünnep volt, a távol élő családtagok is
hazamentek. Az ünnep első napján a család otthon együtt
ünnepelt, csak másnap illett meglátogatni a rokonokat. Az
ünnepet színesítette, hogy cigányzenészek jártak házról
házra, karácsonyi énekeket muzsikáltak. Bár a szokások
elhalványulnak az évek során, sok családban a mai napig
őrzik a régi hagyományokat, ha csak részleteiben is,
igyekeznek megtartani, továbbvinni azokat.
Cuhavölgyi Klára
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Középpontban a család
Tartalmas évet zárt a Zirci Családháló.pont
Csoportunk másfél éve működik a „Minden, ami
család!” mottó jegyében. Hivatalos megalakulásunk
egy országos hálózat keretében 2019 februárjában, a
Művelődési
Házban
tartott
farsangi
rendezvényünkön történt.
Családokkal
–
családoknak
szervezünk
közös
összejöveteleket, ahol minden korosztályt igyekszünk
megszólítani. Eddig rendeztünk már izgalmas családi
akadályversenyt és Családhálós családi napok szabadtéri
programokat a Pintér-hegyi játszótérnél, színes kézműves
foglalkozásokat, farsangi mulatságot, és most decemberben
egy hangulatos társasjáték napra vártunk kicsiket és nagyokat
egyaránt. Szerveztünk tréningeket is, mint például a
konfliktuskezelő, amit januártól újra folytatunk havi
rendszerességgel.
Saját programjaink mellett rendszeresen bekapcsolódunk
a Művelődési Ház városi rendezvényeibe is: állandó
közreműködők vagyunk például a Gyermeknapon, a Bakonyi
Betyárnapokon és a Zirciek Adventje rendezvénysorozaton.
Utóbbinál most „A mi házunk” Luca-napi programjában
kézműveskedtünk, estére elhoztuk süteményeinket a
karácsonyi Szeretetasztalra, és Bor Klára előadóművész
Meseutazó című zenés műsorát a színpadra.
Közreműködünk a Ciszterci Apátság Látogatóközpontja
által
szervezett
adventi
rendezvényeken,
és
a
gyerekprogramok kapcsán együttműködünk a zirci Szent
Bernát cserkészcsapattal is.

A Zirci Családháló.pont kézműves foglalkozása a Művelődési Házban

A nem szabadtéri rendezvényeinket eleinte a Művelődési
Házban tartottuk, majd szeptember végén sikerült saját
helyiségbe költöznünk, és azóta a Rákóczi téren, az apátsági
épület sarokbástyájában (volt ügyvédi iroda) tartjuk
programjaink jó részét.
Színes rendezvényeinket a jövőben is hirdetjük a város
lakói részére, és mindenkit szeretettel várunk rájuk.
A családoknak, kisgyermekeknek szóló programjainkkal
és együttműködéseinkkel – a tartalmas együttlét nyújtotta
közös élményeken túl – szeretnénk egy jól működő helyi
családi közösséget kialakítani.
A Zirci Családháló.pont csoport áldott, békés,
karácsonyt és szeretetteljes újévet kíván mindenkinek!

Kondoráné Lehel Ágota

Karácsony ünnepére készülve – Civilek az Idősek Otthonában

Báloztak, ünnepeltek, emlékeztek

A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület és az Erdélyi Baráti Kör Egyesület
Advent harmadik hétvégéjén ellátogatott a Szent Bernát Idősek Otthonába.

A
Zirci
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat az idei évben is
megrendezte hagyományos Katalinnapi bálját a Jeskó Étteremben.

Karácsonyra, a szeretet ünnepére készülődve úgy éreztük, hogy szerény eszközeinkkel
jót kell cselekednünk!
Az Otthon vezetése fogadókész volt ötletünkre, így került sor december 14-én délután
a vendégeskedésre.
Nem mentünk üres kézzel. Nem túlzás talán, ha a világirodalom egyik legszebb
karácsonyi versét – Ady Endre: Karácsony - “Harang csendül...” – mondta el Stenger
Kati. Karácsonyi énekek csendültek fel
Horváthné Magdika és Hollyné Angéla
előadásában. Közös éneklésre is sor került,
a Mennyből az angyal című egyházi ének,
talán a legtöbbet énekelt karácsonyi
üdvözlés hangzott fel.
Az Otthon lakóinak köszöntése az én
tisztem volt. A világhálón böngészve
akadtam rá Szalayné Komáromi Gizella:
Ha eljönnek az angyalok című versére,
amely kifejezően, szépen fogalmazza meg a
karácsonyi szeretetet, a visszatérő álmokat,
aktualitása helyénvaló volt. “Mi, civilek, eljöttünk, hogy tisztelettel adózzunk az Önök
bölcsessége, élettapasztalata előtt”.
Egyúttal köszönetünket fejeztük ki az Édesanyáknak, Édesapáknak, Nagyszülőknek a
dolgos, szorgalmas életútjukért, mely a mi hétköznapjainkat is könnyebbé tette...
Ezt követte egy megható karácsonyi film vetítése Németh István segítségével. H.
Christian Andersen meséjét dolgozta fel Uwe Janson rendező, A kis gyufaárus lány című
filmben, mely egy szomorú történet pozitív üzenetével fényt, meleget visz a szívekbe.
A film után és közben az asztalokra feltálalt sütemények, édességek fogyasztására
biztattuk kedves vendégeinket. Szorgos egyesületi tagjaink 15 fős asszony csoportja finom
és sokféle süteményével, meleg teával kedveskedtünk az Otthon lakóinak.
Úgy érezzük, hogy kezdeményezésünk jó volt, és lesz folytatása.
Sztana Éva – Erdélyi Baráti Kör

A vendégeket Ottó Péter polgármester és
Hédl József, a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszöntötte, külön
köszöntötték
a
németországi
Traunsteinből érkező delegációt. A
résztvevők egy perces néma felállással
adóztak a nemzetiségi önkormányzat
korábbi elnöke, Ladányi József és
képviselője, Findeisz János emlékének. A
rendezvényen fellépett a „Hétszínvirág”
német nemzetiségi óvodás tánccsoport
Vajcsné Győri Éva vezetésével, a további
jó hangulatért pedig a „Schwowischi
Buam” zenekar felelt. A tombolán értékes
nyereménytárgyak találtak gazdára. A
bálon 80. születésnapja alkalmából
köszöntötték Dombi Ferencet, városunk
Pro Urbe-díjas polgárát. (kg)

Az óvodások hagyományőrző tánca nyitotta meg a
Katalin-napi bált (Fotó: Bittmann Károly)
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Postaverseny, diákolimpia, tehetségkutató
Nagy volt a hajtás sportlövőinknél az év vége felé
közeledvén, rövid időn belül négy versenyen is
képviseltették magukat, és nem is akárhogyan: országos
elsőségekkel, diákolimpiai érmekkel tértek haza, a
lövészklub legifjabb generációjának pedig megvoltak az
első villanásai.
Először a fővárosba látogattak az MTTSZ Területi Klub Zirc
sportlövői, ahol két versenyen is érdekeltek voltak és mindkettőn
kiemelkedő eredményeket értek el: Horváth Bálint a
Postaverseny országos döntőjét nyerte meg, Panyi Kinga a
Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságon állhatott fel
a dobogó legmagasabb fokára.
A Postaversenyen évről évre képviselteti magát
lövészklubunk. Ez egy hatfordulós megmérettetés, a résztvevők
hazai környezetben állnak a céltábla elé, és az eredményeket
elektronikus úton, „drótpostán” küldik be a szervezőknek. A négy
legjobb eredményt veszik figyelembe, és a mintegy háromszáz
versenyző közül az első húsz jut a döntőbe.
Az országos döntő mezőnyének egyötödét alkották a zirci
sportlövők, Varjas József tanítványai közül négyen is bejutottak
a legjobbak közé, és ott sem akárhogyan szerepeltek.
Nyíltirányzékú légpuska húszlövéses számban Horváth Bálint
megnyerte a versenyt, Mihályfi Vendel második helyezést ért el,
ők ketten pénz- és tárgyi jutalomban is részesültek. Végh Attila a
szintén előkelő ötödik helyen zárt és Vintze Regina is szépen
helytállt a legjobbak között. A fiatalok – mindamellett, hogy
kiemelkedő eredményeket értek el – csodálatos környezetben
emelhették vállhoz a fegyvert, „csúcstechnológiával” célozhattak
a versenyen.

számot, légpisztolyban pedig második helyezést ért el az országos
mezőnyben.
Nem sokkal később újabb megmérettetés várt a
sportlövőkre: szép eredményekkel – köztük több dobogós
helyezéssel – tértek haza az MTTSZ Területi Klub Zirc versenyzői
a Sportlövő Diákolimpia és a Tehetségkutató országos
döntőjéről. Mindkét versenynek Székesfehérvár adott otthont.
A diákolimpia országos döntőjében Vintze Regina az
általános iskolás lányok között harmadik helyen zárta a légpuska
húszlövéses számot. A Vintze Regina, Bittmann Teréz, Lingl
Nóra összetételű csapat nyíltirányzékú légpuska húszlövéses
számban második, légpisztolyban harmadik helyezést ért el.
Szintén az általános iskolások között a Radányi Levente, Csillag
Gábor, Kiss Marcel alkotta fiúcsapat az előkelő negyedik helyen
végzett.

A zirci légpuskás lánycsapat a dobogó második fokára állhatott fel a
diákolimpia országos döntőjében (Fotó: mssz.hu)

A Postaverseny dobogóján a zirci lövészklub két versenyzője is helyet foglalhatott.
Balról: Mihályfi Vendel, mellette Horváth Bálint (Fotó: Vintze Csaba)

A „postások” vetekedésével egy napon zajlott a Sportlövők
Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnoksága, melyen
szintén érdekelt volt a zirci lövészklub. Ezen a fronton Panyi
Kinga teljesített kiválóan, aki egy arannyal és egy ezüsttel
csillogtatta meg advent első vasárnapját: tavalyhoz hasonlóan
ezúttal is megnyerte a nyíltirányzékú légpuska húszlövéses

A középiskolás fiúk között légpuskában Mihályfi Vendel az
ötödik, Horváth Bálint a hetedik helyen fejezte be a versenyt, az
általános iskolások mezőnyében Csillag Gábor a 15. helyen
végzett az ország legjobb sportlövő diákjai között.
A Tehetségkutató versenyen sem maradt adós a jó
eredménnyel a zirci lövészklub legifjabb generációja. Egyéniben
a legjobb eredményt Bittmann Teréz érte el, aki légpuskában a
dobogó harmadik fokára állhatott fel. A diákolimpián is jól
teljesítő Radányi Levente-Csillag Gábor-Kiss Marcel hármas
csapatban harmadik helyen végzett. Területi előselejtezőt
rendező klub jogán az MTTSZ Területi Klub Zirc vegyes csapatot
is indíthatott, amelyet Bittmann Teréz, Bittmann Gerda és az
EMPL Pápa lövészklub növendéke, Kovacsity Igor alkotott. A
fiús-lányos zirci-pápai összjáték bronzérmet termett a koronázó
város csarnokának lőterén.
A zirci sportlövők aktívan hozzájárultak ahhoz, hogy
Veszprém a legjobb megyék között végzett. Varjas József
felkészítő edző, klubelnök elégedett a fiatalok teljesítményével,
akik között voltak, akik először álltak céltábla elé idegen
környezetben. Fokozhatta az izgalmakat, hogy élő internetes
közvetítés zajlott a lőtéren zajló eseményekről, de a „világháló
figyelme” ellenére is nagyon szép eredményekkel rukkoltak elő a
zirci lövészklub növendékei. (kg)

