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Régi-új elnököt és alelnököt választott a társulás
Elnököt, alelnököt és bizottsági tagokat is választott
a Zirci Járás Önkormányzati Társulásának Tanácsa a
legutóbbi önkormányzati választásokat követő első
ülésén.
A zirci járás tizenöt településének valamennyi
polgármestere képviseltette magát az ülésen, melyet
korelnökként Dombi László, Borzavár polgármestere vezetett
le az elnökválasztásig.
A tanácstagok titkos szavazással döntöttek a társulási
elnök és alelnök személyéről. Mindkét esetben egyhangúlag
támogatták a jelölt személyét, így az elnöki tisztséget
továbbra is Ottó Péter, a székhely-település, Zirc város
polgármestere tölti be, és az alelnök személyét illetően sincs
változás:
Trieblné
Stanka
Renátára,
Csesznek
polgármesterére esett a tagok választása. A szavazások
eredményét Wolf Ferenc, a szavazatszámláló bizottság elnöke
ismertette.
Ezt követően a Zirci Járás Önkormányzati Társulása
Pénzügyi Bizottságának tagjairól is döntött a tanács. A
bizottság összetétele változatlan maradt, elnöke Nagy Attila
(Csetény), alelnöke Márkus Zoltán (Bakonybél), tagja
Boriszné Hanich Edit (Olaszfalu), Tóth Edina Kitti (Dudar),
és Wolf Ferenc (Bakonyoszlop) delegáltja és polgármestere
lett. Ottó Péter társulási tanácselnök gratulált a tagoknak a
megválasztásához, s jó munkát kívánt nekik.

A Társulási Tanács egyhangúlag támogatta a Pénzügyi
Bizottság valamennyi tagjának a megválasztását

A Zirci Járás Önkormányzati Társulási Tanács ülését
követően Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is ülésezett,
egy napirendet tárgyaltak, mely az elnök és alelnök
megválasztását célozta.
Erről, s a Társulási Tanács által tárgyalt további
napirendekről a 2. oldalon olvashatnak.

Menetrend-módosításokat kezdeményez a Volánbusz Zrt.

A szívükkel látnak
A szociális területen dolgozókat köszöntötte
Zirc városa és a Zirci Ciszterci Apátság a
Szociális Munka Napja alkalmából. Az
ünnepségre a Zirci Ciszterci Apátság
Látogatóközpontjának
Gobelin-termében
került sor a Szent Bernát Idősek Otthona és
Zirc
Városi
Önkormányzat
közös
szervezésében.
A meghívott vendégeket és az ünnepelteket elsőként
Hubert-Takács Réka (képünkön), a Szent Bernát
Idősek Otthona igazgatója köszöntötte. Mint azt
elmondta, 1997 óta ünneplik a világ hetvenhét
országában a Szociális Munka Napját, amely 2016 óta
munkaszüneti nap. „Ez a nap azokról a szociális
ágazatban dolgozókról szól, akik tevékenységükkel az
alapés
szakellátás
területén
családokon,
gyermekeken, idős, beteg rászorulókon segítenek”.
Hozzátette, hogy ezen a napon nemcsak a szociális
munkás végzettségű dolgozókat ünneplik, hanem
valamennyi kollégát, akik ezen ágazatban, különböző
munkakörökben tevékenykednek. (Folytatás a 7. oldalon)

Felmelegítették a
roppant jeges űrt
Hetedik alkalommal rendezte meg
Jótékonysági Délutánját a Zirci
Római Katolikus Plébánia Árpádházi
Szent
Erzsébet Katolikus
Karitász csoportja. A hívó szó ezúttal
is meghallgatásra talált, sokan
eljöttek és adományoztak rászoruló
embertársaiknak, a műsort pedig
színvonalas fellépések színesítették,
gyerekek mutatták meg tehetségüket.
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Régi-új elnököt és alelnököt választott a társulás
(Folytatás az 1. oldalról)
A védőnői szolgáltatás körzeteinek a módosítását is támogatták a
döntéshozók, annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni
három
települési
önkormányzat,
Bakonyszentkirály,
Bakonyoszlop és Csesznek védőnői szolgáltatáshoz történő
csatlakozási kérelmének. A Zirci Járás Önkormányzati Társulási
Tanács ülését követően Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is
ülésezett, egy napirendet tárgyaltak, mely az elnök és alelnök
megválasztását célozta. Az óvodatársulás elnökének Ottó Pétert,
a székhely-település, Zirc polgármesterét, alelnöknek Sümeginé
Hegyi Ilona Adelheidet, Lókút polgármesterét választották. (kg)

A Kéktúra a világ legjobb utazási célpontjai között
A 2020-ra leginkább ajánlott 25 utazási célpont közé
sorolta a Magyarországon átívelő Országos Kéktúrát a
National Geographic magazin nemzetközi honlapja.
A Zircet és a környéket is érintő Országos Kéktúra a világ
legismertebb tudományos ismeretterjesztő magazinjának listáján
olyan látványosságok között áll helyt, mint a Kalahári-sivatag, a
Grossglockner-Hochalpenstrasse, Parma városa, a Maldívszigetek, Asztúria, Tasmania, a Kamcsatka-félsziget vagy a Grand
Canyon Nemzeti Park - tudatta az MTI-vel a Magyar
Természetjáró Szövetség.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Zirc 2359/2/A/4 hrsz.-ú, Zirc, Győri utca 14. földszint 4. szám
2
alatti 45 m alapterületű lakóingatlan értékesítésére
A részletes pályázati kiírás megtekinthető:
A Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu),
valamint munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán (Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106.
szoba, Tel.: 06-88/593-705).
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály
8420 Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106. szoba
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni:
„PÁLYÁZAT – Zirc, Győri utca 14. földszint 4.”.
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton.
A pályázat beérkezésének határideje:
00
2020. január 6. (hétfő) 16 óra
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Változatlan adómértékek és díjtételek – környezetünk állapota
Rendeleteket
vizsgált
felül
és
önkormányzati
ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket is hozott Zirc
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi
rendes ülésén. Közmeghallgatásra is sor került.
A képviselő-testület több rendeletét is felülvizsgálta. Az
önkormányzati lakásokról szóló rendelettel egy még az előző
testület egyik bizottsága által benyújtott javaslatcsomag okán
foglalkoztak, a szabályozások, előírások beépültek a rendeletbe.
Eleget tett a képviselő-testület a Zirc alapellátását nyújtó
háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok azon kérelmének,
hogy a jogszabály adta lehetőség alapján 20 millió forint éves
bevételig helyi iparűzési adó-mentességet kapjanak – ennek
megfelelően került módosításra a helyi adókról szóló rendelet. Az
adómértékekben egyébként nem lesz változás a jövő évtől. A
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott díjmértékek is felülvizsgálatra
kerültek, a díjakban nem történik változás és az elsősorban Aklivárosrészt érintő, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
összegyűjtésére
és
elhelyezésére
irányuló
közszolgáltatás jövő évi díjai is változatlanok maradnak. Mint az
ismert, az önkormányzat pályázatot nyert Zirc-Akli
csatornázásának kiépítésére, másik napirend során éppen a
szennyvíztisztító kiviteli terveinek elkészítésére választotta ki a
tervezőt a testület. Két önkormányzati ingatlannal kapcsolatos
döntést is hozott a képviselő-testület. A Kardosrét városrészben,
a Győri u. 14. földszint 4. szám alatti 45 négyzetméter
alapterületű ingatlan esetében az értékesítés mellett tette le
voksát a testület, döntött, hogy nyílt versenytárgyalásos
pályázatot hirdet a független értékbecslő által megállapított
6 500 000 forintos kiinduló minimális vételáron. A másik, a
Deák Ferenc utcai ingatlan, volt zeneiskola épületével
kapcsolatban egyelőre a megtartás és a kínálkozó pályázati forrás
bevonásával történő fejlesztés mellett kötelezték el magukat a
döntéshozók. Amennyiben 2020. május 31-ig nem mutatkozik
pályázati lehetőség a felújításra, akkor újratárgyalja az ügyet a
képviselő-testület. Jóváhagyásra került a Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés, mely
évről évre megkötésre kerül hasonló feltételekkel. Ezzel szükség
esetén két fő hajléktalan elhelyezésére nyílik lehetősége
városunknak a Várpalota Térségi Összevont Szociális
Intézményben. A szolgáltatás igénybevételére eddig még nem
került sor. A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.
első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette a
képviselő-testület, csakúgy, mint a szintén az első félévre
vonatkozó, a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés
üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót. Korábban, rendkívüli
ülés során a képviselő-testület kiválasztotta a pályázók közül az
ügyvezetőt a gazdasági társaság megüresedett helyére. Ezzel a
feladattal 2019. november 15-től határozatlan időre Kuti Zoltánt
bízta meg a képviselő-testület. Még az előző ciklusban működő
bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjról történő
lemondása következtében támogatói döntések is születtek.
Sztana Éva a Reguly Iskoláért Alapítvány javára mondott le
tiszteletdíjáról 42 800 forint összegben, Boros Dénes az ÖregBakony Barátai Egyesület részére ajánlotta fel 103 301 forint
összegű honoráriumát. A képviselő-testület arról is döntött, hogy
a Bakonykarszt Zrt. Igazgatóságába 2020. január 1-től Kaszás
Béla zirci lakost, Felügyelő Bizottságába pedig – a Zirci Járás
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának személyi
javaslatát figyelembe véve – Csényi Ildikó veszprémi lakost,
Olaszfalu Községi Önkormányzat aljegyzőjét delegálja.
A közmeghallgatás első napirendjének keretében Kaszás
Béla, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályának vezetője a környezet állapotáról tartott tájékoztatót.
– Városunkban légszennyezést jellemzően a közlekedés, a fűtés,
valamint az avar és kerti hulladék égetése okoz. Ipari
létesítmény, mely jelentősen befolyásolja a levegő tisztaságát
nincs – szögezte le az osztályvezető, egyúttal nyomatékosította,
hogy 2019. február 5. napjától a jogszabály értelmében tilos az
avar és kerti hulladék égetése Zirc területén. A továbbiakban az
alternatívákra hívta fel a figyelmet, sorolta a zöldhulladék

ártalmatlanításának módjait. Elsőként a komposztálást említette,
amennyiben ez nem lehetséges, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kell gondoskodni az elszállításról. Városunkban az
zöldhulladék kezelésére igénybe lehet venni a „VHK” Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által a
közszolgáltatás
keretében
biztosított
gyűjtőpontos
hulladékgyűjtést. Minden hónap harmadik szerdáján az
Alkotmány utcában, a sportpálya előtti területen van erre
lehetőség reggel 7 órától 14 óráig.

Kaszás Béla tájékoztatója a képviselő-testületnek és a lakosságnak is szólt

Az önkormányzat is szervez évente két alkalommal házhoz menő
zöldhulladék-gyűjtést. Erre legutóbb november 9-én került sor
városunkban, ekkor 22,5 tonna zöldhulladékot szállítottak el,
1916 db térítésmentes és 388 db vásárolt zsákot osztottak ki. A
beszállítás is lehetséges a szolgáltató Veszprém, Kistó utca 8.
szám alatt található hulladékudvarába, az időszakosan és kisebb
mennyiségben keletkező zöldhulladék pedig a kommunális
edényben
vagy
a
szolgáltatótól
megvásárolható
műanyagzsákokban is elhelyezhető – sorolta az osztályvezető.
A vízellátásról, szennyvízkezelésről is szó esett az előadásban. A
vízi-közművek kötelezően elkészítendő fejlesztési tervének
ütemezése szerint a 2018–2019. években elkészült a Kossuth
utca ivóvízvezeték-rekonstrukciója a Bakonybéli úttól a
településhatárig, ezzel a várost átszelő 82-es főút teljes szakaszán
megtörtént az ivóvízhálózat cseréje. A Zirc-Akli városrész
szennyvízkezelésének
megoldására
benyújtott
pályázat
támogatásban részesült, jelenleg a kiviteli tervek elkészítése
zajlik, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
előkészítése folyamatban van.
Kaszás Béla arra is felhívta a figyelmet, hogy a település
közigazgatási területén ásott vagy fúrt kút csak engedéllyel
létesíthető. Amennyiben a kutat az első vízadó rétegig fúrják meg
és csak talajvíz felhasználása történik, valamint az éves
kapacitása nem haladja meg az 500 köbmétert, akkor az
engedélyező a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.
Amennyiben rétegvizet használnak fel és 500 köbméternél
nagyobb az éves vízkivétel, akkor a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kell vízjogi létesítési engedélyt
kérni.
A vízgazdálkodásról szóló törvény szerint mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes
belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, amennyiben a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2020. december 31-ig kérelmezi. Aki tehát legalizálni szeretné
meglévő fúrt kútját, a 2020. év végéig a vízgazdálkodási bírság
kiszabása nélkül teheti meg azt – hívta fel a figyelmet a hivatali
munkatárs tájékoztatójában.

A másik napirend keretében az érdeklődő állampolgárok által
felvetett kérdések, javaslatok megvitatására került sor. (kg)
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Jótékonysági Délutánt rendezett a Karitász
A rendezvénynek a Zirci Ciszterci
Apátság Látogatóközpontjának Gobelinterme adott otthont. A szép számmal
összegyűlt közönséget Csaba Lilla, a
Békefi
Antal
Városi
Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
munkatársa köszöntötte, s vezette a
műsort.
A Jótékonysági Délutánt Imrefi
Mór plébános atya nyitotta meg, aki az
önzetlen, feltétel nélküli szeretetet
emelte ki, amely nem veszett még ki a
világból, jelen van a szívünkben. A
szereplőket is ez a szeretet jellemzi, nem
várnak viszonzást, ellenben örömet
okoznak nekünk.
Szíjártó László atya, a Veszprém
Főegyházmegyei Karitász igazgatója, a
rendezvény
fővédnöke
a
köszönetnyilvánításra
helyezte
a
hangsúlyt beszédében. Először is az
önkénteseik irányába fejezte ki háláját,
akik nap, mint nap megtesznek mindent
azért, hogy tárgyi adományokkal és lelki
értelemben
is
segítsenek
embertársaiknak. Köszönetet mondott a
zirci apátságnak, az atyáknak, akik
segítik az önkéntesek munkáját, az
önkormányzatnak
és polgármester
úrnak
a
támogatásért.
Nem
utolsósorban azoknak az embereknek,

akik eljöttek a Jótékonysági Délutánra,
idejüket adták azért, hogy részt
vegyenek
a
rendezvényen,
adományaikkal segítsék a karitász
szolgálatát, valamint a szereplőknek,
akik szintén feláldozták az idejüket, s ez

napjainkban nagyon fontos – mondta.
Hangsúlyozta továbbá, hogy az állam is
nagyon sok erőfeszítést tesz a hátrányos
helyzetűek felzárkóztatásáért.
Az atya Tóth Árpád „Lélektől
lélekig” című versét idézte, melyben van
egy szomorú gondolat, e szerint
köztünk, emberek között a „roppant,

jeges űr lakik”. Hozzátette, „Mi azért
vagyunk itt, hogy ezt a roppant, jeges
űrt felmelegítsük, és közelebb kerüljünk
egymáshoz.”
A
kulturális
műsort
gyerekcsoportok előadásai színesítették,
akik mellett ott voltak a felkészítő
felnőttek is. Fellépett a bakonybéli
Marticsek család kis barátnőjükkel, a
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola 4.b
osztálya, a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola hegedűs növendékei, a
Zirci Tücsökzenekar, a Ritmus Tánc- és
Mozgásművészeti Egyesület, valamint
Ulrich Anna.
Ulrich
Józsefné
zárszóként
köszönetet mondott a fellépőknek a
színvonalas
előadásokért,
a
vendégeknek pedig, hogy elfogadták a
meghívást a Jótékonysági Délutánra. A
fellépőket, a vendégeket egy baráti
beszélgetésre,
süteményre,
teára
invitálták.
A csoportvezető örömmel újságolta,
hogy 182 500 forintot találtak a
kihelyezett gyűjtőurnában. Az adományt
a
rászoruló
családok
karácsonyi
csomagjának tartalmára és tűzifára költi
a zirci karitász. (kg)

Könyvbe foglalták az emlékműállítás történetét
Lassan egy éve, hogy a Zirci Országzászló Alapítvány
felavatta Fekete István emlékművét Zircen. Most egy
kiadványba foglalták össze a szobor-állítás történetét.
Az ünnepélyes könyvbemutatóra a Városházán került sor,
ezt megelőzően megkoszorúzták Fekete István szobrát. A
szervező Zirci Országzászló Alapítvány részéről Egervölgyi
Dezső kulturális felelős köszöntötte az egybegyűlteket, majd a
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola 7.b osztálya elénekelte a Vuk-indulót. Az emlékműnél
koszorút helyezett el az általános iskola két diákja, valamint Zirc
Városi Önkormányzat, a dombóvári Fekete István Kulturális
Egyesület, a Fekete István Irodalmi Társaság és a Zirci
Országzászló Alapítvány.
A könyvbemutatón Egervölgyi Dezső bevezetésként Fekete
István „Derengő hajnal” című regényéből idézett. Ottó
Péter polgármester méltatta a Zirci Országzászló Alapítvány
munkásságát, amely egy nagyszerű alkotófolyamatot örökített
meg a kiadványában, s az emlékmű létrehozása mellett méltó
módon könyv formájában is megemlékezik Fekete Istvánról, a
20. századi magyar irodalom kiemelkedő írójáról. Köszönetét
fejezte ki ezért az alapítványnak, minden közreműködőnek és a
vendégeknek, akik elfogadták a meghívást a könyvbemutatóra. A
nagyszámú közönség láttán örömét fejezte ki, hogy mai
világunkban is van igény a könyvre.
A kötetet dr. Hermann István, a Pápai Jókai Mór Városi
Könyvtár igazgatója mutatta be. Sorolta, hogy mennyi munkával
jár egy emlékmű létrehozása: a kiadvány elmeséli az
engedélyeztetési folyamatot, a forrás előteremtését – a pályázati
támogatáson kívül például négyszer gyűjtöttek vasat az
alapítvány tagjai –, az ipari előállítás körülményeit, a szállítást,
az avatóünnepség megszervezését. A munkálatok minden fázisát
fotókkal dokumentálták és valamennyi támogatójuk nevét
feltüntették. Kiemelte, hogy az egész közösség együtt működött,
a szervezőmunkából nemcsak az urak, hanem a hölgyek is
kivették a részüket.

Bodó Imre, a dombovári Fekete István Múzeum igazgatója is értékelte a könyvet

Bodó Imre, a dombóvári Fekete István Múzeum igazgatója
szerint kevés Fekete István-emlékhely van az országban, ahol
ilyen rangos kiadvány áll az odalátogatók rendelkezésére.
Horváth Tibor, az ajkai székhelyű Fekete István Irodalmi
Társaság országos elnöke hangsúlyozta, hogy csak egyetemes
emberség, egyetemes elfogadás, egyetemes természetszeretet
van, így Fekete Istvánnak is annyi köze van Zirchez, mint
bármely magyar városnak. Hozzátette azt is, hogy az értékekből
mindenki annyit kap, amennyit befogad magába.
A könyvet átgondolt, igényes munkának nevezte, amely
egyesíti magában a dokumentációt a gondolatisággal. Az pedig,
hogy a Zirci Országzászló Alapítvány az emlékmű és a könyv által
elősegíti ifjúságunk lelki épülését és megszilárdulását, a
legnemesebb eszmék közé tartozik. (kg)
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D I S ZN Ó T O RO S V ÉRAD ÁS
December 20. (péntek) 13.00–18.00: Zirc, Művelődési Ház
„Füstbe ment…” – dr. Gelencsér András előadása a
levegőminőségről a Zirci Zöld sorozat keretében november 29én 18.00 órakor a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóházban. Az előadó vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA
Levegőkémiai Kutatócsoportjának a vezetője.

„Kondor Béla festőművész művészete” címmel Szűcs István
Miklós okleveles képzőművész, tanár tart előadást a Művelődési
Házban, november 29-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel a
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület szervezésében.

EGÉSZSÉGÜNK
VÉDELMÉBEN
ELŐADÁS-SOROZAT:
„Táplálékod legyen gyógyítód” - Egészséges finomságok az
ünnepi asztalra. Ételbemutató – kóstolóval: Békefi Antal Városi
Könyvtár, december 11. (szerda), 17.00 óra.

Az Idősek Klubja decemberi programjai
December 2. 13:30: Mézeskalács-sütés: Készülődés a Zirci
Mézeskalácsfalu rendezvényre
December 3. 9:30: Vecsey Katalin református lelkész előadása,
13:30: Mézeskalács-díszítés: Készülődés a Zirci Mézeskalácsfalu
rendezvényre December 5. 9:30: Ajándékkészítés vasalható gyöngyből
December 9. 13:30: Süti-készítés a Karácsonyi Ünnepségre
December 10. 9:00: KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
December 12. 9:30: Karácsonyi hangolódás: Karácsonyi énekek
December 4. és 18. között minden szerdán 9.00 órától Horgoló Klub.
Az Intézmény a változtatás jogát fenntartja! A programokkal szállítás
igényelhető a 06/20/421-37-22-es telefonszámon.

Bányászati kiállítás nyílt
a Reguly Múzeumban

A Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház további programjai


Érdekli a házi kenyérkészítés titka? Kíváncsi rá, hogyan kell
kovászos kenyértésztát dagasztani? Szívesen sütne a
családjának kenyeret? December 4-én kenyérsütő napot tartunk
délután 15 órától. Jelentkezni és érdeklődni november 29-ig a
múzeum elérhetőségein lehetséges.

A selmeci hagyományokat bemutató kiállítás nyílt a
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a házigazda intézmény igazgatója
elmondta, a kiállítás kapcsolódik a közelgő Szent Borbála naphoz
és a Reguly-emlékévhez is, hiszen az idén kétszáz éve született
Reguly Antal utazásai során végiglátogatta a felvidéki
bányavárosokat, járt Selmecen is. A. Pál Gabriella, a tárlatot
összeállító Tatabányai Múzeum igazgatója Selmecbányával
kapcsolatban kiemelte, hogy a világörökség részét képezi, az
egyik első és nagyon fontos bányavárosunk volt, gyakorlatilag
már az Árpád-korban, amikor az ércbányászat egyik központjává
vált, és az is maradt egészen a 18. századig. 1735-ben alakult meg
a város első iskolája, amely aztán 1770-ben kapja az akadémia
rangot Mária Terézia alapításával. Kezdetben német nyelvű volt,
és a Monarchián kívül szinte egész Európából érkeztek ide
hallgatók, akik aztán vtték az iskolának a hírét, hiszen egészen
Mexikóig, illetve az Újvilágig eljutottak azok a bányamérnökök,
akik itt kaptak képzést. A 19. századra bányászvárosként
lealkonyul Selmecnek, de az akadémia az első világháború végéig
Selmecbányán működik, a huszadik század elején már
főiskolaként. 1918 végén ez az iskola költözött át – először
rendkívül nagy nehézségek árán – Sopronba, majd a második
világháború után a nehézipar fellegvárában, Miskolcon, az
egyetemen kap végleges helyet a bányász- és a kohászképzés, míg
az erdészképzés marad a „hűség városában”. A kiállított tárgyak
bemutatják a beavatást, a befogadást, amikor a diákok
megérkeznek az iskolába és a bányászatban legnagyobb értéknek
tekinthető összetartást és szolidaritást is.
A tárlat a Szent Borbála Emlékülésig, december 5. 17.00
óráig tekinthető meg.
(kg)

December 4. 15.00 – Kenyérkészítő délután



Adventi vásár
A Mézeskalácsfalu megnyitójával egybekötve nyitjuk adventi
vásárunkat is, melyen a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóházban készült kézműves termékek és a
környék mestereinek, termelőinek portékái is megvásárolhatók
lesznek. Amire számítani lehet: Bakonybéli Monostori
termékek, vesszőből font alátétek, kosarak, méz és méhviaszgyertyák, kerámiák, karácsonyfadíszek, gyógyfűkészítmények,
textilek. A vásár a Mézeskalácsfaluval együtt december 31-ig
látogatható a múzeum nyitvatartási idejében.



December 13-14. Adventi Ajándékkészítő Hétvége
A szokásos karácsonyi ajándékkészítő hétvégénken különös
figyelmet fordítunk a fenntarthatóságra. Minderre pénteken
modernebb megoldásokkal, szombaton pedig hagyományos
népi technikákkal igyekszünk reflektálni. Részletes program:
December 13. 14.00–18.00 folyamatosan Lucabúzaültetés és palántázóedény készítése. Saját bögre festése, majd
égetése Visy Ágival. Saját csomagolópapír és zacskók mintázása
újrahasznosított papírból Szőnyegi Zsófiával. Cinkegolyó
készítése
szabadtéri
karácsonyfára.
Gyertyakészítés
méhviaszból. 17.00: Dékány Árpád Sixtus adventi
előadása. December 14. 14.00-18.00 folyamatosan
nemezkészítés Marton Károllyal. Karácsonyi díszek gyékényből
és csuhéból Pappné Rácz Ildikóval. Könyvjelző és karácsonyi
dísz-készítés bútorfestő technikával Cz. Budai Katalinnal.
Karácsonyi aprósütemény-készítés Törökné Ringl Krisztinával.
Szövött karácsonyi díszek B. Dobos Terézzel.
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Játékosan
emlékeztek a
névadójukra
Reguly-napot tartott a Zirci Reguly
Antal
Német
Nemzetiségi
Nyelvoktató
Általános
Iskola
abból az alkalomból, hogy idén
ünnepeljük a névadó születésének
200. évfordulóját. Sportos, játékos
és
ismeretterjesztő
feladatok
vártak a diákságra.
A
muzeális
intézményekkel
együttműködve
valósította
meg
programját az általános iskola, a
diákoknak
több
helyszínen,
forgószínpadszerűen
különböző
feladatokat
kellett
megoldaniuk,
amelyek
kapcsolódtak
a
névadó
életművéhez, munkásságához. Sport,
kézműves foglalkozás, interaktív nyelvi
játék egyaránt szerepelt a napi
események között, s egy terepasztal is
bemutatásra került, melyen Reguly
robotként járta újra végig kutatóútjának
egyes állomásait.
Nem esett még le az első hó, az
iskola udvarán mégis síversenyt
rendeztek, a „B” épület tornatermében
pedig párban kellett közlekedniük a
diákoknak
két
„óriásmamuszban”:
mindezek arra utaltak, hogy milyen
nehéz utat is teljesített Reguly Antal. A

Kvízlet nevű interaktív programmal
finnugor szavak magyar megfelelőjét
találhatták
ki
a
gyerekek,
a
technikateremben
hanti-manysi
motívumok készültek, melyeket majd
ablakdíszként használ az iskola a
továbbiakban. A „szomszéd”, az MTM
Bakonyi
Természettudományi
Múzeuma
is
bekapcsolódott
a
programba, ők a témához illeszkedő
totóval várták az érkező osztályokat.
A
kosárlabdapályán
Regulyemlékmérkőzésre
került
sor,
az
Alkotmány utcai sportpályán pedig két
másik labdasportnak, a kézilabdának és
a
futballnak
hódolhattak
a
diákcsapatok.
A névrokon intézmény is teljes
mellszélességgel a program mellé állt,
több
helyszínen,
különböző
foglalkozásokkal várta a gyerekeket a
Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház. Már a kapualjban
nagy volt a nyüzsgés, itt egy finn népi
játékot, a mölkky-t próbálhattak ki a
vállalkozó kedvűek. Az alkotóház
mézeskalácsos
műhelyében
tésztát
gyúrtak és dagasztottak a házias
leányzók, amikor bekukkantottunk, egy
másik helyiségben szitázásra került sor.
Térképészeti
ismeretekkel
is
gazdagodtak a diákok, és hanti
foglalkozást is tartottak a házigazdák.
A
múzeum
egyik
földszinti
helyiségében került felállításra a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola 7.c
osztálya által készített terepasztal,
melyen LEGO-ból megépítették Reguly

Győztesek, akik nem
ismerik a határokat
A közelmúltban folytatódott a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium és a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola kapcsolatán
alapuló Barátság Kupa versenysorozat. Ötödik
alkalommal látogatott el iskolánk delegációja Erdélybe,
hogy a sport által tovább erősítse a határokat nem
ismerő barátságot.
„Most már hazamegyünk, és a fiatalok között is vannak
olyanok, akik barátokhoz járnak vissza” – mondja Burján István,
a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola igazgatója, a kapcsolat megalapozója, aki ezúttal is Detre
Miklóssal együtt vitte el a gyerekeket a
hosszú útra. Az igazgató következő
szavait már a hálának rendeli alá,
köszönetét fejezi ki a Reguly Iskoláért
Alapítványnak,
Zirc
Városi
Önkormányzatnak és minden szülőnek,
aki hozzájárult ahhoz, hogy az idei
évben is eljuthattak Székelyföldre.
A kapcsolat erdélyi melegágyában,
a Székely Mikó Kollégiumban kaptak
szállást és ellátást, a szerencsés
megérkezést
követően
szabad
programmal hangolódtak a kupára. A
Reguly iskola címvédőként érkezett
Sepsiszentgyörgyre, a versenysorozat
legutóbbi zirci állomásán ugyanis első
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Antal útjának különböző állomásait, és
jelen volt maga az utazó is: születése
után kétszáz évvel robottá változva tette
meg újra a kilométereket. Földesi
Katalin,
az
általános
iskola
számítástechnika-informatika
szakos
tanára érdeklődésünkre elmondta, a
terepasztal a Reguly200 emlékév
alkalmából készült. Kicsi volt a területük
ahhoz, hogy a térképen ábrázolt
tényleges utat mutassák be, de a
gyerekek fantáziájának köszönhetően
talán felismerhető az a terület, ahol a
híres kutató járt. A terepasztal a 7.c
osztály munkájának gyümölcse, a
LEGO-robot pedig a nyolcadikosok
közreműködésével
készült.
Az
eszközöket pályázati úton sikerült
beszerezniük. A diákok a robotikához
internetes segítséget is igénybe vettek,
és a saját kockáikat is felhasználták
ahhoz,
hogy
„életre
keltsék”
névadójukat. Nem volt egyszerű úgy
beprogramozni a robotot, hogy ne térjen
le a hepehupás, kanyargós útról, de
végül sikeresen teljesült a modernkori
küldetés. (kg)

ízben emelhették magasba a győztesnek járó trófeát, miután a
döntőben 1:0-ra legyőzték a Székely Mikó Kollégiumot. A májusi
döntő párosítása ismétlődött meg az első mérkőzésen, s a
házigazdák bizonyultak jobbnak, 3:1 arányban múlták felül
Zircet. A soron következő találkozókat viszont megnyerték a
Reguly-sok, így az előkelő második helyen zárták a tornát. Burján
István elismerően szól a győztes Székely Mikó Kollégium
csapatáról és tanítványairól is. Először játszottak ebben a
felállásban, és a szívüket-lelküket kitették egymásért – mondja.
Klespitz Milán többször is járt már Erdélyben iskolai
program keretében, de a Barátság Kupán először vett részt.
Teljes mértékben elégedett volt a vendégfogadással. A második
helyet illetően egy kicsit csalódott, hiszen címvédési reményekkel
érkeztek Székelyföldre. Az viszont vigasztalta a csapatot, hogy az
elvesztett nyitómeccs után mindenkit sikerült legyőzni.
Fisli Levente a győztes csapatot erősítette a legutóbbi
Barátság Kupán, Zircen, az erdélyi tornán viszont első
alkalommal lépett pályára. Kiemeli, hogy a versengés mellett
nagyon sok kulturális programban volt részük, megtekintették
Sepsiszentgyörgy
nevezetességeit.
Jártak egy templomerődben is, ahol
„Pista bácsiból” idegenvezető lett, az
iskolaigazgató egyórás tartalmas
előadást tartott a gyerekeknek a
különleges látnivalóról. Leventének
a kinti program kötetlensége is
nagyon tetszett, a beszélgetések, a
közös pizzázás, a szabadidős
sportolás.
Sok
élménnyel
gazdagodva
tértek
haza,
s
viszontvárják az erdélyieket Zircen.
A képen a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
csapata a kísérőkkel és az elnyert díjjal
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A szívükkel látnak, szeretettel szolgálnak
– a szociális területen dolgozókat köszöntötték
(Folytatás az 1. oldalról)
Bérczi L. Bernát apát köszöntőjében hangsúlyozta, a
szociális szférában dolgozók osztoznak az egyháznak abban a
küldetésében, amelyben minden elesett, kiszolgáltatott,
segítségre szoruló ember mellé oda szeretne állni. A huszadik
században megváltoztak a körülmények, az egyház nem maga
látja el ezeket a szolgálatokat, már az állam nagy szerepet
vállal ebben, közös erőfeszítéssel, közös munkával próbálnak
segíteni rászoruló embertársainknak.
A szociális munkát szeretetszolgálatnak nevezte,
amelyből tanulni lehet, még ha sok erőt kíván, nagy kihívások
elé is állítja az abban tevékenykedőket. Hangsúlyozta
ugyanakkor azt is, hogy a segített, kiszolgált embernek a
mosolyát, háláját visszakapják, s az beépül a szívükbe,
személyiségükbe, örömteli pillanatok is kísérik ezt a munkát.
Köszönetét fejezte ki a szociális területen dolgozónak, és azt
kívánta, hogy a jövőben minél több megtapasztalásban legyen
részük, amely pozitív megerősítésként erőt ad, még a nehéz
helyzetek elviseléséhez is.
Az ünnepségen elismerések átadására is sor került. Zirc
Városi Önkormányzat a „Zirc Szociális Ellátásáért” szakmai
kitüntetést adományozta Pongrácz Mihályné részére. Az
elismerő oklevelet Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az
Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át.

Testvérek a szeretet szolgálatában: balról Tamaskovics
Jánosné Helga az igazgatói dicsérettel, jobbról Pongrácz
Mihályné Zsuzsa a „Zirc Szociális Ellátásáért” kitüntetéssel

„A fogyatékkal élők ellátása jóval több, mint munka:
szolgálat ez, a szó legnemesebb értelmében!” – e
gondolatokat fűzték az ünnepségen a kitüntetett Pongrácz
Mihályné eddigi életpályája elé, aki 1990 júniusa óta dolgozik
Zircen a szociális ellátás területén.
„Az elmúlt harminc évben több mint száz idős, illetve
fogyatékkal élő embert gondozott önzetlen hozzáállással,
maximális lelkiismeretességgel. Ha a szükség úgy kívánja,
munkaidején túl, sőt hétvégeken is rendelkezésükre áll,
hiszen nélküle nem, vagy csak nagyon nehezen
boldogulnának gondozottjai. Az általános ápoló és asszisztens
végzettsége mellé elvégezte a szociális asszisztensi, és a
speciális személyi segítő tanfolyamokat is. Városunk
önkéntes közösségi tevékenységébe is bekapcsolódott, hiszen
aktív munkát végez a „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány keretein
belül. Munkáját magas színvonalon, a gondozottak iránti
odaadással, szeretettel végzi. A szakma iránti elhivatottsága,

A szociális területen dolgozókra Ottó Péter polgármester
mondott pohárköszöntőt, mellette Bérczi L. Bernát apát

hitelessége,
munkatársai
számára
példaértékű.
Kiegyensúlyozott
személyisége,
emberi
hozzáállása,
empatikus
készsége,
jó
kapcsolattartó
képessége
megalapozzák szakmai tekintélyét” – hallhattuk a méltatását.
A Szent Bernát Idősek Otthona részéről fenntartói
dicséretben részesült a konyhai kollektíva; Regenye Andrea,
Szekeres Istvánné, Majkó Nóra, Hürkeczné Szabó Gyöngyi,
Szabóné Sági Noémi, Kottyán László Edéné, Regenye
Lászlóné, Prém Gábor Józsefné és Ambrusné Horváth
Szilvia. „A konyha dolgozói az első pillanattól fogva mindig
nagy odaadással dolgoztak azon, hogy az időseknek
megfelelő, házias, változatos étrendet állítsanak össze, és azt
a lehető legjobb minőségben állítsák elő részükre. Lakóink
igényeit széles körben kiszolgálják” – hangzott el a
munkaközösség méltatásában.
Igazgatói dicséretet kapott Tamaskovics Jánosné
gondozási vezető, akiről elmondták, hogy a szakszerű és
lelkiismeretes munkájára mindig lehetett számítani. A vezető
ápoló távolléte esetén az ő személye és munkája volt a
garancia arra, hogy az Otthon egészségügyi szolgáltatásai
zavartalanul működhessenek, s mindeközben az idősek
lélekápolásáról sem feledkezett meg. Kiemelték azt is, hogy
higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott, kedves egyénisége a
legnehezebb helyzeteken segített át több lakót, hozzátartozót
és munkatársat.
A Szociális Munka Napjának zirci ünnepségén felléptek a
veszprémi Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú
Művészeti
Iskola
diákjai.
Néptánc,
népdal-éneklés
színesítette a műsort, az iskola harang-együttese karácsonyi
hangulatot varázsolt a terembe.
Ottó Péter polgármester pohárköszöntőjében először is
köszönetét fejezte ki a lehetőségért, hogy az apátsággal és a
Szent Bernát Idősek Otthonával együttműködésben
rendezhették meg a Szociális Munka Napjának ünnepségét.
Csatlakozva az előtte szólókhoz is, a szeretetet emberi létünk
egyik legfontosabb kifejezési eszközének, érzésének nevezte.
Hangsúlyozta, hogy ami igazán fontos az emberi
kapcsolatokban, az a szemnek láthatatlan, hiszen a szívével
lát az ember, és ez mindennél előrébbvaló e hivatás
képviselőinek. A szociális területen dolgozóknak azt kívánta,
hogy legyen kellő elhivatottságuk, szeretet a szívükben, hogy
a gondjaikra bízott emberek irányába kellő empátiával,
törődéssel tudjanak fordulni a jövőben is, támogassák őket,
hiszen rászorulnak a segítségükre. (Kelemen Gábor)
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Rendeztek, nyertek, tehetségeket is felfedeztek
Az MTTSZ Területi Klub az idei évben is megrendezte a
nagy
hagyományokkal
rendelkező
Zirc
Kupa
lövészversenyt. Házigazdához méltón szerepeltek,
hiszen megnyerték a csapatversenyt és egyéniben is
előkelő helyeken végeztek sportlövőink.
A versenyzők három korcsoportban – felnőtt, ifjúsági,
serdülő –, nyíltirányzékú légpuska és légpisztoly húszlövéses
számokban álltak céltábla elé a Művelődési Ház légpuskás
lőterén.
A zirci eredmények: Nyíltirányzékú légpuska
húszlövéses szám: Serdülő Fiú: 3. Csillag Gábor. Lány: 1.
Bittmann Kata, 2. Vintze Regina, 3. Bittmann Teréz. Ifjúsági
Fiú: 1. Mihályfi Vendel. Felnőtt Nő: 1. Panyi Kinga.
Légpisztoly húszlövéses szám: Serdülő Lány: 1.
Bittmann Teréz, 2. Bittmann Kata, 3. Lingl Nóra. Ifjúsági
Fiú: 3. Bittmann Zoltán. Felnőtt Férfi: 1. Varjas József.
Felnőtt Nő: 2. Panyi Kinga, 3. Lingl Katalin. A csapatverseny
végeredménye: 1. MTTSZ Területi Klub Zirc (Panyi Kinga, Vintze

Regina, Mihályfi Vendel, Bittmann Kata, Lingl Nóra). 2. Vízügyi
Lövészklub Baja, 3. EMLP Pápa.
A Zirc Kupával párhuzamosan tehetségkutató versenyt is
lebonyolított az MTTSZ Területi Klub egy Országos Bajnokság
keretében. A térségi vonatkozású eredmények:
Rugós légfegyver 20 lövés: Általános
iskolás Fiú: 1. Éhrenberger Endre, 2. Vörös
Gergő (mindketten Vámbéry Ármin Ált. Isk.
Csetény). Lány: 1. Rakovics Andrea (Vámbéry
Ármin Ált. Isk. Csetény). Középiskolás Fiú: 1.
Mentes Barnabás (PSZC Reguly Antal
Szakképző Iskolája, Zirc).
Vegyes légfegyver 20 lövés: Általános
iskolás Lány: 2. Bittmann Gerda (a képen), 3.
Bittmann Teréz (mindketten Reguly Antal
Általános Iskola, Zirc).
Csapat: Általános iskolások: 1. Reguly
Antal Általános Iskola, Zirc (Bittmann Gerda,
Bittmann Teréz, Kovács Mira Zoé).

Bakonyi Betyár-avatás és
Csárdabéli Szépasszonyválasztás Finnországban
“Csak az jöjjön el betyárnak, aki ilyet szeret…”
zendült fel a Kodály által a Háry Jánosban
feldolgozott Nyitra vármegyei népdal bakonyi
betyárokra Helsinkiben átírt szövege. Az apropót a
Finnországi
Magyarok
Egyesületének
(FME)
november 16-án megrendezett Magyar Bálján
végrehajtott betyáravatás adta.
A Finnországban élő magyarok országos egyesülete év végi
nagyrendezvényének vendége volt ugyanis a zirci Bakonyi
Betyárnapok Főbetyárja, a “rettegett” gitárpengető Csizmadia
Géza, aki egykori katonatársa, a Gyulafirátótról Finnországba
bujdokolt bakonyi “betyárivadék” FME elnök Jelinkó Árpád
meghívására érkezett Helsinkibe. Az FME a magyar kultúrát,
nemzeti identitást megőrizni hivatott országos civil szervezet
nyelvrokonaink hazájában. Az egyesület elnöke már nem első
alkalommal hívta meg erre a mintegy 100 Finnországban élő
magyart vonzó, évente megrendezendő zenés-táncos programra
a
Régió
zenekart,
amelynek
vezetője
betyármentes
szabadidejében ugyancsak Csizmadia Géza.
Az est programját rendszerint a bőséges magyar ízeket
felvonultató vacsora és a betyáros izgalmakat keltő, értékes
nyereményeknek gazdát kereső tombola foglalja keretbe.
Emellett azonban valamilyen magyar kulturális vagy
hagyományőrző betét, mint például ez alkalommal a betyárság
történetének, a legismertebb betyárok életének és kétes
dicsőségének bemutatása, az ezekre emlékező országos vagy
regionális programok ismertetése társult.
Rózsa Sándortól elindulva egy széles történeti ív mentén
érkezett el a bemutató a bakonyi Savanyú Jóskáig és Sobri
Jóskáig. A két legismertebb és legrettegettebb bakonyi betyár
sorsának felrajzolása után a Bakony jelenlegi Főbetyárja
ismertette a betyártörténetekre épülő, immáron huszonegy éves
múltra visszatekintő, a Bakony fővárosában, Zircen évente
megrendezett Bakonyi Betyárnapok programját. „Annak pedig
lészen az egyik kiemelkedő pillanata a betyáravatás és a
Csárdabéli Szépasszony megválasztása” – mesélte el Géza
Főbetyár. A kíváncsi közönség lelkesedését látván azután e
“rettegett útonálló” azonnal felismerni vélt néhány számkivetett
sorstársat a finnországi magyarok, pontosabban a bálon
jelenlévő magyar és más nemzetiségű megjelentek körében. Amit
pedig a Főbetyár a fejébe vesz, abból ritkán enged, így azután
négy jelenlévő férfiú is elnyerte a tiszteletbeli Bakonyi Betyár

Bakonyi Betyárokat és Csárdabéli Szépasszonyokat
Finnországban. Jobbról Csizmadia Géza Főbetyár

avattak

címet. Közöttük van a fotón is látható két “rabló”, az erdélyi
ősökkel büszkélkedő Nagy Gábor, azaz Bigus betyár és méltó
társa, a délvidéki „számkivetett” Heiler István is. Mostantól
mindketten a Bakony rettegett útonállóinak számát
szaporíthatják. Melléjük került e díszes társaságba az ausztrál
származású Darren O´Halloran, valamint kebelbéli jó barátja és
kenyeres pajtása, Jelinkó Árpád is. A Főbetyár azután mind a
négy “díszrablót” a hagyományos avatási szertartás szerint
erőspaprikából készített pohárba töltött pálinkával fogadta
betyárrá. A rendkívül szórakoztató avatási procedúrát további
nem kevés izgalommal és derűvel kísért “fehérnép mustra”
követte. Mert ugye mit sem ér a betyáros szilaj férfiúi bátorság
egy szépasszony biztató mosolya nélkül. Így azután négy hölgy is
elnyerhette a „Csárdabéli Szépasszony” kitüntető címet. Az egyik
ilyen érett szépasszony a Finnország Vantaa nevű városának
magyarbarát finnjeit közösségbe összefogó, magyarul is jól értő
Seija Puha asszony lett. Méltó társává vált Bakos Tünde úrhölgy,
a magyar nagykövetség konzulja és a házasélet szépségeit alig pár
héttel korábban megkezdő, vérében mind a magyar tüzességet,
mind édesapja révén a finn megfontoltságot megöröklő Sinikka
Ojala ifiasszony. A sort negyedikként Veszelka Juliska kései finn
reinkarnációja, a mosolyával a legvadabb betyárt is könnyedén
kordák közé kényszerítő Tuija Lehtovuori-Jelinkó asszony zárta.
A hölgyek jutalma vagy talán inkább a közönségnek nyújtott
ajándéka egy fergeteges csárdás eltáncolása lett a frissen felkent
betyárok karján.
A program nagyszerű hagyományismertető és egyúttal
magyarországi idegenforgalmi reklámnak bizonyult. Sikerült is
sok jelenlévőnek hazautazási programjába belecsempészni a
következő évi, 2020. augusztusi Betyárnapok felkeresését.
A hivatalos betyáravató szertartás után a Főbetyár fokosát
gitárra cserélte és zenésztársával, Szabó Zoltánnal közösen
hajnalig tartó talpcsiklandozó zenével tette felejthetetlenné a 4.
Finnországi Magyar Bált.
Jelinkó Árpád

