PRO URBE-DÍJAS
Új folyam 1. évf. 1. szám

Ára: 200 Ft

KÖZÉLETI LAP

Megjelenik havi két alkalommal

2018. augusztus 2.

Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntjük Önt az újraindított Zirc és Vidéke újság első lapszámával!
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város és a
térség hírei, eseményei, a közérdekű információk az elektronikus sajtó mellett nyomtatott formában is elérhetővé
váljanak, úgy döntött, hogy a tíz évig szünetelő lapot újfent „életre kelti”.
A kiadói feladatok ellátásával a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-t bízta meg. Bízunk
abban, hogy az intézmény és az önkormányzati sajtó közreműködése mellett minél többen írjuk majd ezt a lapot,
melynek alapvető célja, hogy a tájékoztatáson túl olvasmányélményt is nyújtson az előfizetők számára.
Az 1905-ben alapított újság több korszakot is megélt, megjelenésében voltak kisebb-nagyobb szünetek. Az
alapítók és a szerkesztő elődök munkásságának, szellemiségének ékes bizonyítéka, hogy a városvezetés nem új lapot
szeretett volna létrehozni, hanem a hagyományok tiszteletben tartásával ismét a Zirc és Vidéke újraindítását
kezdeményezte.
Bízunk benne, hogy az új folyam fel tud nőni Pro Urbe-díjjal kitüntetett „őséhez”, és sok szép esztendőt él majd
meg, talán lesznek, akik megőrzik a fiók mélyén az utókor számára, hiszen az aktualitás mellett egy sajtótermék
mindig az adott kor lenyomata is egyben.
Kívánjuk, hogy leljék meg örömüket a Zirc és Vidéke olvasásában, lapozgatásában, közös munkánk gyümölcse
adjon egyfajta tükröt arról a helyről, ahol közösséget alkotva élünk!
Ottó Péter
polgármester

Bieberné Réz Ágnes
felelős szerkesztő

Jubileumi betyártalálkozó lesz a Bakony szívében
Augusztus 3-án és 4-én 20.
alkalommal tárja ki kapuit a
Bakonyi Betyárnapok – Országos
Betyártalálkozó.
Pénteken, a hagyományokhoz
hűen a Bakonyi Betyárok Bográcsos
erőpróbájával veszi kezdetét a
kétnapos rendezvény. A finom ételek
fortyogása közben Herbály András
Betyártanodája és az ózdi betyárok
jóvoltából elsajátíthatják a betyárvilág
csínjait.
Színpadra
lépnek
testvérvárosaink
hagyományőrző
csoportjai, s megtekinthetik az Alig
Színpad „A furfangos betyár” című
előadását is.
Az este hangulatát a kortárs
népzenét játszó Ethnokor együttes,
valamint
sztárvendégünk,
Falusi
Mariann, a PA-DÖ-DŐ együttes
tagjának műsora fokozza. A napot

Apátválasztás. A Zirci Apátság
közössége megválasztotta új
apátul Bérczi L. Bernát atyát
(3. oldal)

Betyárjó buli zárja, a Nyári László
által
vezetett
Summer
Band
zenekarral.
A
rendezvény
másnapján,
szombaton délelőtt 9.00 órától
Betyárnapi lovas fesztivál nyitja meg
az események sorát: ügyességi játékok,
díjugratás, fogathajtó verseny várja a
látogatókat
a
lovas
pályán.
Természetesen nem maradhat el a

A 25. vöröskeresztes
adomány érkezett Zircre
német testvérvárosunkból
(3. oldal)

muzsikaszóval kísért, látványos lovasfelvonulás a 82-es főútvonalon.
A nagy bevonulás és lovas parádé
után folytatódik a lovasok ügyességi
versenye.
Késő
estig
zenés-táncos
produkciók követik egymást a
színpadon – többek közt – a baróti
Syncron Moderntánc-csoport,
az
Akkordeon
harmonika-zenekar,
valamint
testvértelepüléseink
hagyományőrző csoportjai.
A szombat este sztárfellépője a
Kossuth-díjas
magyar
népzenei
együttes, a Csík Zenekar. A XX.
Bakonyi Betyárnapokat a Rulett
zenekar betyárjó bulija zárja.

(Amit még a Betyárnapokról tudni kell
– folytatás a 3. oldalon)

A zirci standot
ítélték a
legszebbnek a
Nemzeti Regatta
vitorlás fesztiválon
(5. oldal)
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Körkérdés: Miért fizetett elő a Zirc és Vidéke újságra?

Szabó Csabáné (nyugdíjas)

Csombor Mariann (önkéntes)

Kertész Zoltán (nyugdíjas)

– Korábban is járattam a Zirc és
Vidéke újságot, mindig szívesen
olvastam, elégedett voltam a
tartalmával. Mivel a helyi televízió
híradásait csak ritkán tudom nézni,
nagyon örültem az újság
újraindításának, mert így tudok
majd a helyi és a környékbeli
történésekről tájékozódni.

– Nagyon várom már, hogy
olvashassak Zirc város életéről, jó
érzés lesz egy reggeli tea vagy
kávé mellett átlapozni az újságot.
Örülök és büszke vagyok rá, hogy
újra lesz saját lapja Zirc városának.
Fontosnak tartom, hogy minél több
helyi informálódni tudjon a város
életéről, hiszen ez az a hely, ahol a
mindennapjainkat éljük.

– Korábban is olvasója voltam a
Zirc és Vidékének, szívesen
lapozgattam. Jól tájékoztatott
mindarról, ami a városban történt.
Kíváncsian várom az újrainduló
újság első lapszámát, mert most is
nagyon érdeklődöm a városhoz
kötődő legfontosabb események
iránt, többek között a sport, a
kultúra területe az, ami a leginkább
magával ragad.
(Csaba Lilla)

Tisztelt Leendő Olvasónk!
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése
alapján kétheti rendszerességgel újraindítottuk a Zirc és
Vidéke közéleti lapot. Az újságot nyomtatott és
elektronikus formában is elérhetővé tesszük.
Amennyiben ELŐFIZETŐJE szeretne lenni az újságnak,
vagy ELEKTRONIKUS FORMÁBAN olvasná a lapot,
töltse ki a MEGRENDELŐI NYILATKOZATOT vagy
iratkozzon fel a HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRA.
A
formanyomtatványok
letölthetőek
a
www.zirckultura.hu
oldalon
és
megtalálhatóak
intézményünk mindkét épületében.
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB
8420 Zirc, József A. u. 1. és Alkotmány u. 14.
A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek
megismerésével és elfogadásával lép életbe, melyet a
feliratkozás vagy az előfizetői megrendelés során
megadott címre küldünk el.

"Bakonyi

Betyárok Bográcsos Erőpróbája”

2018. augusztus 3-án, pénteken 15.00 órától a XX. Bakonyi
Betyárnapok - Országos Betyártalálkozón.
Jöjjenek és MÉRJÉK ÖSSZE BETYÁROS
FŐZŐTUDOMÁNYUKAT!
A „BOGRÁCSOS ERŐPRÓBA ”NEVEZÉSI FELTÉTELEI:
Kategória: szabadon választott
Részvételi
díj:
1.000.-Ft/csapat
(tűzifát
biztosítunk)
15.00 órától területfoglalás, tűzgyújtás
Nevezés a helyszínen, a csapatnév, a chef és az
elkészítendő étel nevének megadásával
Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról és
eszközökről minden csapat maga gondoskodik
1 kg húst kap az első 25 jelentkező, melyhez előzetes regisztráció
szükséges:
Békefi Antal Városi Könyvtár
Zirc, József Attila u. 1.
Tel.: 88/593 810; e-mail: program@zirckultura.hu
Szakmai zsűri dönt a legjobb ételek kiválasztásáról, a készítők
díjazásban részesülnek.
Az ételnek legkésőbb 20.30 óráig el kell készülnie.
Az
eredményhirdetés
21.00
órakor
lesz
a
színpadon.

ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP
Felelős kiadó:

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (8420 Zirc, József A. u. 1.)
Adószám: 15569499-1-19
Telefon: +36 88/593-810
E-mail: zivi@zirckultura.hu

Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla
Az újság példányonkénti ára: 200,- Ft. Előfizetési díj félévre (12 lapszám) 2.400,- Ft, egy évre (24 lapszám) 4.800,- Ft.
Megrendelhető a kiadónál, a www.zirckultura.hu honlapról letölthető formanyomtatvány kitöltésével.
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Apátválasztás a Zirci Apátságban

Hittudományi Főiskolán végezte, mellyel párhuzamosan
informatika tanári diplomát szerzett.

A Zirci Apátság közössége 2018. július 13-án, MauroGiuseppe Lepori Generális Apát elnökletével tartott
Konventkáptalanon megválasztotta új apátul Bérczi
L. Bernát atyát, aki már több, mint egy éve a
közösség kormányzóperjele volt.
A választáson a Zirci Konvent tagjain túl részt
vettek a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának nagyobb
elöljárói, így P. Peter Verhalen dallasi apát és Horváth
Olga kismarosi apátnő.
Bérczi L. Bernát atya
Pécsett született. Középiskolai
tanulmányait a Ciszterci Rend
Nagy Lajos Gimnáziumában
végezte, ezután a PTE-PMMFK-n
műszaki informatikából szerzett
oklevelet. 2001-ben lépett a Zirci
Ciszterci Apátságba.
A noviciátus után teológiai
tanulmányait a Veszprémi Érseki

Ünnepélyes örökfogadalmat 2007-ben tett, 2008-ban
szentelték pappá. 2009 és 2012 között a Zirci
Apátságban szolgált, mint az idősek otthonának
igazgatója, segédmagiszter, pályázati felelős, végül, mint
alperjel és oktatási főigazgató. 2012-től a pécsi Ciszterci
Rend Nagy Lajos Gimnáziumának hittan és informatika
szakos tanára, lelkipásztora. 2017. június 14-től az
Apátság kormányzóperjele. (Forrás: zirciapatsag.hu)

Jubileumi betyártalálkozó lesz a Bakony szívében
(Folytatás az 1. oldalról)
Idén is díjazzuk a leghetykébb
betyárbajusszal ékeskedőket, valamint
csárdabeli szépasszonyokat és bakonyi
betyárokat avatunk. Mindenkit vár a
bakonyi ízek és mesterségek utcája, a
kézműves udvar foglalkoztatói, a népi

játékpark, a hangszerbemutató, a
betyárbölcsi és a hangulatkeltő
betyártanya. Mindazokat pedig, akik
segíteni szeretnének embertársaikon,
várja a Magyar Vöröskereszt Zirci
Területi
Szervezete
„Betyáros
véradás”-ra.

A műsorvezető Csizmadia Géza
Főbetyár, a Betyárnapi Lovas-fesztivál
programjainak
szakkommentátora:
Varga
Antal.
A
rendezvény
főszervezője a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió
KB.
Csaba Lilla

A 25. vöröskeresztes adomány érkezett Pohlheimből Zircre
Német testvérvárosunk jubileumi jótékonyságáért Ottó
köszöntőjében a városvezető, majd hálája jeleként egyPéter polgármester a Városházán rendezett fogadásán
egy emléklapot nyújtott a delegáció tagjainak.
mondott köszönetet, melyen a testvérvárosi küldöttségen
Pohlheim jelenlegi polgármestere, Udo Schöffmann
kívül
részt
vettek önkormányzati
képviselők,
először járt Zircen, így megtekintette a város
intézményvezetők, civil szervezetek képviselői és a
nevezetességeit is. A küldöttség intézménybejáráson is
testvérvárosi kapcsolat ápolásában, fenntartásában
részt vett Ottó Péter polgármester kíséretében és Ottó
aktívan közreműködők.
Mariann
tolmács
aktív
„Ők huszonötödik alkalommal
közreműködésével.
jöttek el hozzánk, hogy Pohlheim
Kiosztották az adományt
polgárainak
a
segítségét
és
Ruhaneműk, cipők, játékok lapultak
támogatását közvetítsék a zirci
meg a dobozokban, melyek azóta
rászorulók
számára.
A
kiosztásra kerültek városunk szociális
tevékenységüket csupa nagybetűvel
intézményei által. A Zirci Járás Szociális
lehet és kell feljegyezni bármilyen
Szolgáltató Központ közvetítésével 277
papírra, és nemcsak azért, mert
fő részesült az adományból, a Zirci
huszonötödik alkalommal vannak itt,
Önkormányzati Szolgáltató Központ 35
hanem azért is, mert tiszteletre méltó
család mintegy 100 gyermeke részére
és becsülendő a kitartásuk és a Ottó Péter polgármester a pohlheimi vöröskereszt
juttatott
német testvérvárosunk
töretlen lelkesedésük” – mondta vezetőivel, Agnes Praessarral és Jürgen Göriggel
szeretetcsomagjából. (kg)
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A 2018. évben „Zirc Város Közszolgálatáért” kitüntetést eddig három személy részére adományozott Zirc Városi Önkormányzat.

„Zirc Város Közoktatásáért” – BÁCSINÉ NYIRI ÉVA
Pedagógusi pályáját 1978. szeptember 1-jén kezdte a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, ahol azóta is folyamatosan dolgozik.
Rövid ideig volt a városi könyvtár gyermekkönyvtárosa, majd két hónapig napközis
nevelő, ezt követően pedig több évtizeden keresztül osztálytanító. 2008. február 1-től a
mai napig igazgatóhelyettes, ezen belül 2017. augusztus 1-től öt hónapon át volt
megbízott igazgató.
Tanítói oklevelét 1988-ban a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán vehette át, majd
1997-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető szakvizsgát szerzett.
Munkáját céltudatosság, körültekintés, a feladatok maradéktalan végrehajtása
jellemzi. Tanítóként mindig arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereket
alkalmazzon az óráin. Tanításába modern, korszerű elemeket vitt be, igyekezett
megfelelni a kor követelményeinek.
Sok versenyre vitte tanítványait, ahol szép eredményeket értek el.
Mindig nyitott volt az új dolgok befogadására, fontosnak tartotta az együttgondolkodást, a csapatmunkát.

– „Zirc Város Közoktatásáért” – SZTÁROSZTÁ ANNA
Felsőfokú tanulmányait 1972 és 1978 között végezte az Ungvári Állami Egyetemen,
ahol filológus, franciatanár képesítést szerzett.
Munkaviszonya 1971. augusztus 31-én kezdődött Munkácson. Zircen először a III.
Béla Gimnáziumban dolgozott, valamivel több, mint egy tanévet tanított itt
franciatanárként.
A Reguly Antal Szakképző Iskolába és Kollégiumba 1998. december 1-jén került,
ahol ezt követően húsz évig nevelőtanárként ténykedett. Közben megbízással a III. Béla
Gimnáziumban francia nyelvet tanított, a zeneiskolában pedig a zene iránt érdeklődő
fiatalokkal foglalkozott.
Minden ember egyéniségében egyben valamilyen érték hordozója is. Pedagógusi
munkája során a kollégiumban, nemcsak mint pedagógus, hanem mint ember is mintát
nyújtott a gyerekek számára.
Kreatív személyiség, ami meglátszott minden rendezvényen, amit szervezett. Ezt a
személyiségjegyet viseli magán a kollégium múzeuma, melyet ő álmodott meg és saját kezűleg hozta létre. Mindig
törekedett arra, hogy minden gyerekben meglássa a pozitív tulajdonságokat, és elő is hívta belőlük.

„Zirc Egészségügyéért” – VALLER ILONA
Harmincéves szakmai pályafutásának valamennyi tevékenységével Zirc és a térségi
lakosság egészségi állapotának megőrzését és javítását szolgálta, szolgálja, miközben
folyamatosan képezte tovább magát a betegek érdekében végzett áldozatos munka
mellett.
1988-ban a veszprémi Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskolában általános ápoló
és általános asszisztens végzettséget szerzett, és az akkori Megyei Tanács KórházRendelőintézet belgyógyászati osztályán kezdett dolgozni ápolónőként. Később diplomás
ápolói, majd mesterképzés szintű egészségügyi szakmenedzseri végzettséget szerzett.
Folyamatosan lépett előre az intézményi hierarchiában, előbb a Zirci Erzsébet
Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati osztályának osztályvezető főnővér-helyettesévé,
később osztályvezető főnővérévé nevezték ki. Az ápolási igazgatói tisztséget 2010.
november 1-től tölti be, emellett a minőségügyi vezetői feladatokat is elvégzi.
Az intézmény számos európai uniós pályázatának elkészítésében és megvalósításában szakmai vezetőként vesz részt,
szolgálva ezzel a projektek sikerét.
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Határtalanul táncolni jó!
Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület még ez év elején
pályázatot nyújtott be a Nemzeti összetartozás kollégiuma által
kiírt pályázatra: "Határtalanul táncolni jó!" címmel, aminek
eredményeként újra a Betyárnapok fellépői között
köszönthetjük két testvértelepülésünk – Barót és Dercen –
hagyományőrző fiataljait.
A pályázaton 1,5 millió forintot nyert Egyesületünk,
melynek célja: a Kárpát-medencei együttműködés, mint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi
tevékenység,
(......)
kulturális
tevékenység,
hagyományápolás.
A derceni Gyöngyösbokréta Népi Táncegyüttes szinte
már állandó fellépője a Bakonyi Betyárnapok rendezvénynek;
évek óta nagy sikerrel táncolnak a színpadon; hihetetlen
lelkesedéssel készülnek a fellépésekre és izgalommal várják,
hogy a fellépéseken túl milyen programokkal lepjük meg őket.
A
baróti
Gaál
Mózes
Általános
Iskola
néptánccsoportja másodszor lép fel a Betyárnapok színpadán,
és a kedves olvasó emlékezhet (ha ott volt a rendezvényen),
hogy a tavalyi évben, csodaszép ruhákban, egy Palotással
nyitották meg a táncot a baróti gyerekek. Az idei évben helyet
kapnak a színpadon a baróti Syncron – moderntánc-csoport
tagjai is, akiket kíváncsian várunk, hiszen ők akár
meglepetésként is szolgálhatnak.
A meghívással, a városi rendezvényen való nyilvános
fellépési lehetőség biztosításán túl egyesületünk célja az is,

hogy megmutassuk testvértelepüléseink fiataljainak szűkebbtágabb környezetünket, élményt nyújtsunk számukra és
lehetőség szerint összeismertessük őket a zirci fiatalokkal.
A gyerekek most is izgalommal készülnek a pénteki és
szombati fellépésre a Betyárnapok színpadán, ahonnan
elvarázsolhatják hagyományápoló táncaikkal a közönséget,
majd pedig a szombati betyáros felvonulás résztvevőiként,
megmutathatják mindenkinek csodálatos viseleteiket.

Érdemes megnézni őket! Ezért tehát hívunk, várunk
mindenkit a 20. alkalommal megrendezésre kerülő
Betyárnapokon! A moderntánc-csoport augusztus 2-án,
csütörtökön 17.00 órai kezdettel a Rákóczi téren is fellép.
Erdélyi Baráti Kör Egyesület – Koósné Stohl Ilona

A Bakony balatoni sikerkovácsai
„Legszebb stand” kategóriában első helyezést ért el Zirc a
Nemzeti Regattán.
Magyarország településeinek vitorlás fesztiválján városunk
másodízben vett részt, és annak ellenére, hogy a Bakony nem számít
a vízi sportok fellegvárának, vitorlás és sárkányhajós csapatunk is
volt. A tavalyi 3. hely után idén a zirci standot találta a legszebbnek a
szakmai zsűri 51 település közül. A megjelenést Hevesiné Németh
Mariann turisztikai referens szervezte meg, a sikeres szereplésből
pedig sokan kivették a részüket, igazi csapatmunka volt.

A rendőrség nyári bűnmegelőzési tanácsai
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési hírleveléből


Nagyobb

összegű,
készpénzes
megtakarítását
vigye bankba, pénzintézetbe
és bankszámlán helyezze el!
Értékesebb
tárgyait
(ékszerek,
értékpapírok)
helyezze
értékmegőrzőkbe,
béreljen széfet!
Mindig zárják be a lakás-,
nyaraló-, vagy gépjármű ajtóit, ablakait!
Lehetőségeihez mérten, alkalmazzon minél nagyobb
biztonságot adó jelző-riasztó rendszereket!
Ha napközben pihennek, alszanak a nyaralóhelyen, az
ablakokat zárják be!
Ne tegye ki közösségi oldalakon lakcímét, telefonszámát!
Nyaraláskor ne tartsanak sok készpénzt egy helyen, akár a
lakásban több helyen legyen elosztva!

Ha valami gyanúsnak tűnik a lakóhelye környéki
közterületeken, hívjon rendőrt, szálláshelyén pedig értesítheti a
szállásadóját vagy a recepcióst!
Ne engedjen be a lakásba idegent vagy házalót!

VÉRADÓ-HÍRADÓ
A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete augusztus
hónapban rendezvényeken szervez véradásokat.
Augusztus 4. (szombat):
Bakonyi Betyárnapok
„BETYÁROS VÉRADÁS”
Zirc, Alkotmány utcai rendezvényterület, 14.00–19.00
Augusztus 11. (szombat): Eplényi Vigasságok
Eplény, Orvosi Rendelő, 10.00–13.00
Augusztus 11. (szombat): Gombócfesztivál
Bakonynána, Sportpálya, 14.00–18.00
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Könyvmolyok a napjainkban
A Veszprém Megyei Napló Aranytollal kitüntetett cikke
Manapság a legelterjedtebb időtöltési forma az internet használata. Azonban
léteznek még fiatalok, akik hagyományosabb jellegét kedvelik szabadidejük
felhasználásának és a virtuális világ helyett valami kézzelfoghatóbbat
választanak. A kora reggeli órákban az ingázás hosszú percei alatt mindenhol
mobiltelefonok előtt ébredező diákokat látok. A képernyők világa beszippantotta
az arcokat, elzárkóztak az előttük zajló dolgok elől, így hát előveszem a
könyvemet. Hamarosan pillantásokra leszek figyelmes. Nézik a tárgyat a
kezemben, tekintetük végigsiklik rajtam, előítéletük az arcukra van írva. Hiszen
olyan egyhangúnak és végtelennek tűnik, ez a lány csakis unalmas lehet.
Kívülről ez a látvány ivódik az emberekbe és elfogadás helyett vakon követik a
közhiedelmeket, nem mernek kitűnni. Pedig a könyvekben sokkal több rejlik, mint azt bárki egy felületes próbálkozás után
fel tudná fedezni. Egy könyv izgalmas, érdekes, új dolgokat ad. Könyvmolynak lenni nem más, mint megszeretni valamit,
ami csak a lapokban él, átélni azt, ami a valóságban meg sem történik. A szavakon keresztül világokat teremteni,
tapasztalatot szerezni, eljutni a végtelenbe, ameddig csak akarsz. Egy könyv jó társaság. Nem mind unalmas és száraz, és
ami a legfontosabb, nem teszi az embert nyomivá! Mindenki számára íródott legalább egy olyan történet, ami lebilincselné
és rádöbbentené, igenis van értelme ezeknek a perceknek. Hogy nem feltétlenül kínlódás hosszan ülni egy regény fölött,
nem ciki, ha valaki tudásra éhezik, többet szeretne megismerni a világból. Mindenkinek joga van jól érezni magát. Az
olvasás ezt megadja. Az olvasás szebbé teszi a világot.
Váliczkó Tamara – III. Béla gimnázium

Mesedélelőttök a könyvtárban – az olvasást népszerűsítették
A Békefi Antal Városi Könyvtár a 2017/2018-as nevelési
évben a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde kis lakóinak
tartott olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat.
A könyvtár számára lényeges szempont, hogy a könyvek
iránti szeretetre, az olvasóvá- és a könyvtári közegben történő
eligazodásra való nevelés már egészen kicsi korban
elkezdődjön. Ennek érdekében született meg a Mesedélelőtt,
melyet az elmúlt nyarak szünidejében valósítottak meg, s ezt az
elgondolást hivatott szolgálni az a havi rendszerességgel
szervezett program is, mely 2017 őszétől 2018 májusáig tartott
a zirci óvodával együttműködésben.

Az Országos Könyvtári Napok keretében érkeztek az első
óvodás csoportok – kissé megszeppenve – a mesés-játékos
könyvtári foglalkozásra. A barátságos légkör hatására a
gyermekek számára gyorsan otthonossá vált a többé-kevésbé új
közeg. Nagy örömünkre a gyermekek közül többen is
kézfeltartással válaszoltak arra a kérdésre, hogy jártak-e már a
városi könyvtárban. Örömmel konstatáltuk, hogy több szülő is
mesél a gyermekének. A mesehallgatás azért nélkülözhetetlen,

mert a gyermeket arra készteti, hogy a történetet, amit hall,
saját képi világából alkossa meg, építse be a fantáziavilágába,
ez hozzásegíti őt érzelemgazdagsága fejlődéséhez.
A mesék meghatározó nevelési tanulságokat is
tartalmaznak, amelyekre egy formálódó személyiséggel
rendelkező kisgyermeknek, fellazult erkölcsi irányvonalak
mentén működő világunkban, egyre nagyobb szüksége van.
A könyvtári foglalkozásokon – melyeket Csaba Lilla, a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
munkatársa tartott –, a
gyerekek
rendszeresen
hallhattak
mesét.
Az
élményszerűbb befogadást
segítette az is, hogy
nemcsak hallgatták az adott
történetet, hanem egy-egy
kulcsfigura tulajdonságait,
természetét,
alakját
is
magukra ölthették, mint
például „A csillagszemű
juhász”
című
mese
szörnyen hatalmas királyáét.
A mesékkel való találkozáson túl olyan játékosan
felépített, tematikus feladatokban is részük volt a gyerekeknek,
amelyek fejlesztették tudásukat, kreativitásukat, figyelemkoncentrációjukat, mozgásukat, hallásukat, zenei érzéküket.
Egy-egy foglalkozás után az apróságok bebarangolhatták,
megismerhették a könyvtár gyermekeknek kialakított részlegét,
felfedezhették a nekik szóló könyveket.
Az óvodás csoportok minden egyes foglalkozást követően
jókedvvel,
közösségi
élménnyel,
egyéni
tudásuk,
képzelet/fantázia-és érzelemviláguk fejlődésével gazdagodva
indultak vissza a mesék birodalmából az óvodába.
(csl)
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Bűnügyi komédiát
vittek színpadra
A Bakony Hangja Színjátszó Csoport újabb nagy
sikerű előadással örvendeztette meg közönségét a
Művelődési Ház színpadán.
„Arzén és levendula” címmel egy három felvonásos
bűnügyi komédiát adtak elő négy alkalommal.
Valamennyi előadásuk teltházas volt, a Zirc környékéről,
illetve a vendégkönyv tanúságai szerint megyehatáron
kívülről is érkező, több mint háromszáz néző vastapssal,
hangos ovációval jutalmazta a produkciót. Joseph
Kesselring drámaíró krimi-komédiáját Deribó Jámos
Csaba rendezte a zirci színpadra, s játszott is a darabban.
A további szerepeket Müllerné Wenczel Rita, Szalay
Attiláné, Simonffy Andrea, Bakonyi Gergő, Hamvasi
Gréta, Szabolcsi Andrea, Palánkai Tünde, Palánkai
Hanna, Hopotószki Márk, Hopotószki Erik, Scheirich
Vivien és Béres Balázs alkotta. A díszlet létrehozásából
Szirbekné Gyöngyi, Hamvasi Balázs, Hamvasi József,
Koósné Stohl Ilona és Müllerné Wenczel Rita vette ki a
részét.

Könyvbe foglalt felfedezés
„Winterhalder képei a zirci plébániatemplomban”
címmel jelent meg Szűcs István Miklós okl.
képzőművész, a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesülete tagjának új könyve,
kutatásainak kibővített változata.
Számtalan más képzőművészeti értéke
mellett egy olyan monográfiát is magában rejt
a városunk szélén található Fájdalmas
Szűzanya
Templom,
ismertebb
nevén
„Kistemplom”, amely sokáig nem volt ismert a
tudományos világ előtt. Ifj. Josef Winterhalder
Bakonyban „rejtőzködő” mennyezet- és
falkép-ciklusára
Szűcs
István
Miklós
irányította
rá
a
szakma
figyelmét,
kutatómunkájának eredményét sok képpel
illusztrált könyvében tárja az érdeklődők elé.
A művészettörténészek számára is szenzációt ígérő
felfedezői megállapítások mellett a kiadvány kiterjed a
szent hely egyéb kiemelkedő képzőművészeti emlékeire

A smink Baán-Muzsik Márta nevéhez fűződik,
súgóként közreműködött Jakócs Boglárka.
Az előadásnak nem csak a nézőtéren volt zajos
visszhangja, hanem azt követően is. Az önkormányzat
közösségi oldalának egyik olvasója például azt írta:
„Mostanában ilyen jó hangulatú komédiát nem láttam!
Óriási élmény volt! Gratulálok valamennyi szereplőnek,
és főleg a rendezőnek! További sok sikert kívánok
valamennyiüknek!” A színjátszók vendégkönyvében
pedig a sok más bejegyzés mellett ezt olvashatjuk:
„Ezért az élményért 160 km utat nagyon érdemes volt
megtenni!”
(Szerk.)

is. A barokk „Kistemplom” festészeti programját a zirci
bazilika főoltárképét megfestő Franz Anton Maulbertsch
legkedvesebb és legjelentősebb tanítványa, ifj. Josef
Winterhalder valósította meg „Mária Hét Fájdalma”
című
festményciklusában.
Magyarországon ezzel a tematikával
csak Zirc őriz műveket egész
templomra kiterjesztve.
Szűcs
István
Miklós
képzőművészt, a könyv szerzőjét a
közelmúltban a Magyar Művészeti
Akadémia is tagjai közé választotta.
Művének nívóját emeli, hogy dr.
Prokopp Mária művészettörténész,
egyetemi tanár írt hozzá ajánlót. A
képzőművészeti
érdekességekkel
együtt új helytörténeti ismeretekkel
gazdagító, a Minerva Kiadó által
gondozott összeállítás több helyen
kapható, így például a Zirci Ciszterci Apátság
Látogatóközpontjának ajándékboltjában is meg lehet
vásárolni.
(kg)

Legyen mindenkinek saját polca a könyvtárban!
A Békefi Antal Városi Könyvtár
az idei évben is meghirdette nyári
olvasópályázatát.

Ezúttal egy saját névvel jelzett
polcra helyezhet el minden 14 év
alatti gyermek annyi könyvet,
amennyit elolvasott, meghallgatott.
Nevezni a városi könyvtárból
kölcsönzött szépirodalmi művek

elolvasásával,
meghallgatásával
(mese, vers, ifjúsági regény) lehet
három kategóriában – óvodások,
alsó tagozatosok, felső tagozatosok
– 2018. augusztus 31-ig.
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Bakancsos túrák az önkormányzat
szervezésében
Garantált bakancsos túrák keretében
szakvezetők mutatják be a Zirc közeli
természeti környezetet az érdeklődők
számára 2,5-3 órás időtartamban.
A 8 km-es túra során sok információt
kapnak a vendégek a szakképzett túravezetőtől
a természetes és az ember által létrehozott mesterséges
életközösségekről, a víznyerés és víztisztítás völgyben
látható műszaki létesítményeiről. Továbbá az ÉszakiBakony vízrajzáról, a lösz keletkezéséről, az
erdőgazdálkodásról, a telepített fenyőerdőkről, a
bükkösökről és gyertyános tölgyesekről, a növény és

állatvilág érdekesebb területi képviselőiről, régi erdei
használatokról (mészégetés, faszén, hamuzsír), a földrajzi
nevek eredetéről.
A kalandos ismeretterjesztő túra során
lehetőség nyílik egy lakott borzkotorék
megtekintésére, amely közben a kotoréklakó
két
faj
(róka,
borz)
életmódjának
hasonlóságával és különbözőségével is
megismerkedhetnek a résztvevők.
A vidéki szálláshelyek vendégei és az átutazó
turisták részvételi díj megfizetésével vehetnek
részt a programokon, amelyet indulás előtt kell kifizetni a
vezetőnél.
A
túraidőpontokról
folyamatosan
adunk
tájékoztatást, illetve Zirc város honlapjának turisztikai
oldalán is lehet informálódni.
Hevesiné Németh Mariann

Betyáros Sport
2018. augusztus 4. (szombat)
10.00–12.00, 13.00–15.00:
“Nem csak a betyárpuskák sülnek el…” nyílt lövészverseny
Helyszín: Művelődési Ház (Alkotmány u. 14., volt MHSZ épület)
Kategóriák:

Kisbetyár (7-14 éves korig)

Süldő Betyár (15-18 éves korig)

Nagy Betyár (18 év felett)
Díjazás: érem és oklevél korcsoportonként és nemenként
Nevezési díj nincs, jelentkezés a helyszínen 10.00, illetve 13.00 órától
Eredményhirdetés: kb. 16.00 órakor a Betyárnapok színpadán
MTTSZ Területi Klub Zirc

Zirc Városi Önkormányzat

Alkotmány utcai sporttelep, 16.00:
Nem vén betyárok!
Zirc–Balatonalmádi
öregfiúk labdarúgó-mérkőzés
Zirci Öregfiúk Közösség, Papp Zoltán főszervező

Labdarúgó Magyar Kupa-forduló
Augusztus 5. (vasárnap), 17.00:
FC Zirc–Sümeg VSE

Kincseket keresnek kedden
"Kincsvadászós Kalandos Keddre" várja a nyári
szünetben a túrázni vágyókat a Művelődési Ház,
melynek újdonsága és célja ezúttal a Zircen és
környékén elrejtett geoládák felkutatása.

Az évről évre igen nagy népszerűségnek örvendő
program júliusi alkalmain népszerűbb, valamint eldugott,
kevésbé ismert tájakra is kirándultak az érdeklődők.
Jártak Szépalma és környékén, Dudaron a Magos-hegyi
sziklafal barlangjainál, Szarvaskút és környékén. A
szépalmai túrához csatlakozott Orsós Károly őrnagy, a
Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársa is, aki már
negyedik
éve
résztvevője
bűnmegelőzési
és
ismeretterjesztő előadásaival a programnak.
A KALANDOS KEDDEK AUGUSZTUSI PROGRAMJA

HIRDESSEN A ZIRC ÉS VIDÉKÉBEN!
Újraindult újságunkban hirdetési lehetőséget is
kínálunk, melyről bővebben az impresszumban
megadott elérhetőségeken lehet érdeklődni!

08.14. 9.00 Pintér-hegy "Modern technika a
természetjárók szolgálatában!" "Mit tegyünk, ha
mégis eltévedtünk az erdőben?" előadás
08. 21. 8.45 Bakonybél - Borostyán kút
08. 28. 8.30 Eplény – Ámos-hegy
Részvételi szándékukat kérjük, jelezzék a Művelődési Ház elérhetőségein!

