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Előszó
Tisztelt Olvasó!
A Reguly Antal Általános Iskola, a jogelőd és a társiskolák 1950 és 2005 közötti időszakot átölelő
Évkönyvének tartalmához több minőségemben is kötődöm.
Zircen születtem, szülővárosomban végeztem az általános iskolát, később az intézmény tanára,
1997-től pályázati úton igazgatója lettem az intézménynek. E beosztásom révén vállaltam az
Évkönyv felelős kiadó szerepét.
Az Évkönyv megalkotásának gondolata már korábban érlelődött bennem és néhány kollegámban is.
Sokat töprengtünk azon, hogy mely időszakot tárjuk a közvélemény elé.
Akik a feladatot vállaltuk, elfogadtuk az Évkönyv szerkesztő-szerzőjének a javaslatát, hogy az első
iskolai Törzskönyvek bevezetésének évétől, 1950-től napjainkig adjuk közre a végzős diákok
névsorát, a tanévek krónikáját és e logikai rendet előzzék meg a rövid város-, és iskolaszervezéstörténeti, valamint neveléstörténeti egységek.
Döntésünknek az adta a jelentőségét, hogy a megcélzott időszakból rendelkezésünkre álltak
forrásértékű dokumentumok, amelyek pontosan rögzítették a tanulók, a pedagógusok névsorát,
létszámát, a rendelkezésre álló tantermek számát és más fontos eseményeket.
Az iskola egykori diákjaként fontosnak tartom elmondani, hogy a Reguly Antal Általános Iskolában
kiválóan képzett tanárok tanítottak bennünket.
E tényről az Évkönyvben több iskolatársam is hasonlóan nyilatkozik. A Tantestület a szaktárgyi és
nevelési követelményeket következetesen és magas szinten kérte számon tőlünk. Akkor diákként
lelkünk mélyén tiltakoztunk, de ma felnőttként – pedagógusként – csak hálával tartozunk tanáraink
szigorúságáért, következetességéért. Példájuk ma is követésre méltó.
A végzős diákok közül sokan tovább tanultak és a zirci iparosok, fölművesek gyermekei első
generációs értelmiségiekként dolgoztak, dolgoznak, mint orvosok, mérnökök, pedagógusok és más
szakterületek művelőjeként.
Az 1950-es években tanuló diákok életét élménygazdaggá tették az iskolán belüli, az iskolán kívüli
– tágabb környezetünkben egyedülálló – énekkari, zenekari, népi daljátékok rendezvényei, a
sportéletet szinesítő programok, versenyek. Napjainkban bárhogyan is értékeljük a korabeli
társadalmi berendezkedést, benne az iskola szerepét, korosztályom akkor volt diák, akkor éltük meg
a felnőtté válás előestéjét, lehettünk részesei sok szép élménynek, amelyekre jó szívvel emlékezünk.
Egykori diákként az Évkönyv megjelentetésében a felnőtt életünkben is meghatározó közös
élmények gazdagsága, személyiséget formáló ereje motiváltak.
Bár ismertem volt tanáraim kapcsolatteremtő jóindulatát, pedagógusként mégis némi szorongással
érkeztem az iskolába. Néhány hét alatt a napi pedagógiai munka folyamatában többször is éreztem,
hogy megérintett kollegáim szeretete, elfogadtak. A Tantestület példás pedagógiai egységet
képviselt. Visszaköszönt a diákévemben megismert, a tanítás-tanulás, nevelés-nevelődés
folyamatában tapasztalt következetesség, a tudás, a neveltség objektív értékelése, amihez
mindenkinek, így nekem is alkalmazkodnom kellett.
Az iskolában, az Úttörőcsapat vezetésében eltöltött évek alatt megtapasztalhattam, mit jelent a
közösség összefogásának ereje. A tanítási munkában, a csapatvezetésben szerzett tapasztalatok
adtak megbízható ismereteket, erőt, későbbi magasabb szintű beosztásaimhoz. Pedagógusként
fontosnak éreztem, hogy az Évkönyv tartalmában jelenjenek meg, közös munkánk eredményei és az
azokhoz tapadó élmények, tanulságok. Őszinte örömömre szolgál, hogy több diáktársam tanítóként,
tanárként visszakerült a volt alma materébe, hogy felsőfokon megszerzett tudásukat a szülőhelyük
diákjainak képzésében kamatoztassák. Az Évkönyvben „visszaemlékezés”, vagy „riport” cím alatt
mondják el hiteles emlékeiket. Az ország különböző pontjain élő és alkotó volt diákok emlékezete
is hasonló felfogásban gazdagítja e kiadvány tartalmát.
Két évtizeden keresztül, 1976 és 1997 között nem a szülővárosom pedagógusaként dolgoztam, de
minden fontos, az általános iskolai oktatást és nevelést érintő változásokról informálódtam.
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Örültem, amikor felépült az új tizenkét tantermes általános iskola, ami maga után vonta a Rákóczi
téri épület felújítását, fűtésének korszerűsítését. Jó érzés volt olvasni az újságban, hogy felépült
1994-ben a hatszáz négyzetméter alapterületű tornaterem; hogy jól szerepelnek a zirci általános
iskolás diákok különböző szintű tanulmányi versenyeken, a kulturális vetélkedőkön és a sport
különböző ágazataiban. Új szinfoltként robbant be a kötélugrók csapata a speciális sportok
világából és elröpítették Zirc hírnevét a tengerentúlra, ország-világ megismerte őket és rajtuk
kersztül is, Zircet is.
A felsorolt pozitív változások késztettek 1997-ben az igazgatói állás pályázatának benyújtására. A
döntéshozók elfogadták pályázatomat, így lehettem a Reguly Antal Általános Iskola igazgatója.
Akkor még két általános iskolája volt Zirc városnak. A társintézmény, a Békefi Antal Általános
Iskola, a névadás évétől 1992-től 2000-ig működött külön igazgatás alatt. 2000-től, költségvetési
megfontolásból a két iskolát egyesítették.
Az elmúlt több, mint félévszázad alatt az iskolaigazgatók feladatköre – jogköre – alig követhető
változáson ment keresztül. Sajátos időszak volt az, amikor nem volt az igazgatóknak munkáltatói
jogköre. Azt a pedagógust kellett elfogadnia az iskolának, akit a felsőbb szervek odahelyeztek. Nem
kellett költségvetési gazdálkodással foglalkozni az intézményvezetőnek. A Tanterv és Utasítást,
követelményrendszerének a teljesítését kellett szem előtt tartani. Az iskoláknak nem volt
iskolatitkáruk, az igazgató és a helyettese iktatta az iratokat, gépelték a beszámolókat, a
jegyzőkönyveket, válaszoltak a levelekre.
Napjainkban az igazgatói feladat összetett, amelynek szakszerű teljesítéséhez széleskörű
jogszabályismeretre – kiemelten a munkáltatói jogkörre – tanterv, nevelési terv, a költségvetési
gazdálkodás szabályaiban való jártasságra és sok egyéb ismeretre van szükség.
Igazgatóként, a szóban forgó változások bemutatása késztetett az Évkönyv megjelentetésére. Az
iskola volt igazgatóinak a visszaemlékezéséből úgy gondolom, sok minden kiolvasható.
Ahogy az Előszó első bekezdésében jeleztem, több minőségemben szólok az Évkönyv összeállításáról, megjelenésének fontosságáról.
Az Előszó befejező gondolataként, mint felelős kiadó csak megerősíthetem, amit diákként,
pedagógusként, igazgatóként elmondtam, vállalva az Évkönyv tartalmi és jogi védelmét. Szeretném
hinni, hogy a Reguly iskolához kötődő szülőknek, nagyszülőknek, gyermekeknek, unokáiknak,
pedagógus kollegáknak örömet tudtunk szerezni, az intézmény történetében először megjelenő
Évkönyv tartalmával. Megjegyzem, hogy néhány visszaemlékezéssel kapcsolatban fenntartásainkat
jelezzük és a betűhív megjelenésért ragaszkodó szerzőket jelöljük meg felelősként.
Köszönöm a könyv alkotóinak, Bácsiné Nyiri Évának a visszaemlékezések lejegyzését, a riportokat,
az eredmények kutatását, Hutvágner Tamásnénak a végzős diákok névsorának előkészítését, Illés
Ferencnének (Pohmiller Éva), hogy férjével együtt lektorálták a végzős diákok és pedagógusok
névsorát, Földesi Katalinnak a borító tervezését és kivitelezését, Wittmann Jánosnak a fotók,
dokumentumok számítógépes előkészítését és mindenek előtt Illés Ferenc szerkesztő-szerzőnek a
várostörténeti, iskolaszervezés- és neveléstörténeti összefoglalóit, a tanévek krónikájának
történetileg hiteles kiegészítéseit, és külön a több ezres fotókrónikájából átemelt régi és új
felvételeit. Köszönetet mondok mindazoknak, akik egy-egy feladat megoldásában segítettek.
Egymást segítve, alkotószellemben tudtunk együtt dolgozni. Lelket nemesítő volt a közös munka.
A Könyvtárak és kutatók munkájának megkönnyítésére rögzítjük, hogy az Évkönyvet Illés Ferenc –
Wohlfart Zsuzsanna: A Reguly Antal Általános Iskola Évkönyve, 1950-2005 Zirc címen jegyezzük.
Wohlfart Zsuzsanna
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Tisztelt Olvasó!
A zirci Reguly Antal Általános Iskola egykori diákjaként
örömmel fogadtam az iskolai oktatás és nevelés több,
mint félévszázados időszakát összefoglaló évkönyv
létrehozásának gondolatát.
A szokványos évkönyvektől eltérő koncepcióval készült
kiadvány, a mindenkori végzős diákok, osztályfőnökeik,
pedagógusok, igazgatók, igazgatóhelyettesek névsorán
kívül fontos ismereteket ad közre szűkebb pátriánk
történetéről is.
A röviden összefoglalt várostörténethez logikus rendben
illeszkedik az általános iskola szervezésének története, a
gyermeklétszám növekedéséhez szükséges tárgyi és
személyi feltételek megteremtésének bemutatása.
Az Olvasó meggyőződhet arról, hogy a jól elkülöníthető
módon felsorakoztatott időszakokban, az átszervezések
nem befolyásolták negatívan a tantestületek oktatónevelő munkáját.
A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskola, a jogelőd és a társiskolákkal együtt mindig
rangos helyet foglalt el Veszprém megye oktatási intézményei között. Ezt igazolják a különböző
időszakokban megrendezett tanulmányi versenyek, a korábbi évek Tudományos Technikai
Úttörőszemléje.
Zirc város büszke lehet a Reguly iskola azon diákjaira, akik az elméleti és műszaki tudományokban,
világ és európai sikereket értek el. Büszkék vagyunk az itt végzett orvosokra, mérnökökre,
pedagógusokra, újítókra, vállalkozókra, a vállalkozásokban dolgozó szakemberekre. Ők a minden
napokban igazolják vissza, hogy egykori iskolájukban megbízható alapokat kaptak közép-és
felsőfokú tanulmányaik, és az azt követő mindennapi alkotószellemű munkájuk eredményes
elvégzéséhez.
A tanulmányi munka magas színvonalát csak erősítette az iskola megyei és országos szinten is
elismert zenei élete, sportélete.
Nem volt véletlen, hogy az 1970-es években Zirc többször is helyet adott a Téli Úttörő Olimpia
megrendezésének, amelyen a zirci diákok példás helytállással öregbítették a Magas-Bakony és Zirc
nevét.
Zirc város polgármestereként a 2002 és2006 közötti választási ciklusban fontosnak tartottam Zirc
Város Oktatási Központjának az egy épülettömbben lehetséges megvalósítását. Úgy gondolom,
hogy a XXI. század iskolájának csak egy komplex egységben lehet megteremteni a mindent átfogó
tárgyi feltételeit, amelyhez nem lesz nehéz biztosítani a választékos személyi feltételeket sem. Ezt a
koncepciót képviselem a következő években is.
Megköszönöm az Évkönyv Szerkesztőbizottságának elismerésre méltó munkáját.
A Tisztelt Olvasóknak, a végzős diákoknak, szülőknek, nagyszülőknek, gyermekeiknek,
unokáiknak őszinte szívvel ajánlom a Reguly antal Általános Iskola Évkönyvét, kívánom, hogy
legyen a házi könyvtáruk „aranykönyve”.
Őszinte tisztelettel:

Horváth László
Zirc Város polgármestere
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Reguly Antal Zirc nagy szülöttje, az általános iskola névadója, 1839-1847
között európai emberként elsőként járt az Észak-Ural vidékén a finnugor
rokon népek között. A térképen látható piros vonalak jelzik útját, amely
30 000 km. Az utat postakocsikkal, kutya- és rénszarvas szánokkal, és
főképpen gyalog tette meg. A 384 000 km2 területet bejárva, nagy mennyiségű
anyagot gyűjtött össze a magyarok őshazájáról, a finnugor rokon népek
mindennapi életéről, népi kultúrájuk szellemi, tárgyi emlékeiről, beszédnyelvükről.
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Zirc
Zirc város a Bakony hegység központi részén, a Zirci medencében helyezkedik el. A települést
északról a Sestra – hegy, északnyugatról a Pintér- hegy, délnyugatról a Három-hegy, délkeletről az
Arborétum szegélyezi, némi védelmet nyújtva az uralkodó szelek ellen.
Zirc lakossága a II. világháború befejezése után folyamatosan növekedett. 1945-ben 3500 fő, 1990ben 7800 fő volt a lakosság száma a városban. Több ok is befolyásolta a népességgyarapodást. A
település urbanizálódásának folyamatát 1945-től elsősorban a Dudari Szénbánya fejlesztése
indította el. A Zirctől alig tíz kilométerre lévő bányaüzem az ország távolabbi vidékeiről
alkalmazott bányászainak Zircen is építtetett lakásokat.
Az akkor illetékes döntéshozók azért építtették a bányászcsaládoknak a lakásokat Zircen, mert
látták, hogy a település rendelkezik az alapfokú infrastruktúrával – kórház, oktatás, kereskedelem,
többféle szolgáltatás stb. – amelyek megépítésétől a bányaüzem mentesült. A Dudari Szénbánya
fejlesztésével egyidőben több kisebb ipari szolgáltató üzem is alakult, amelyek szintén
hozzájárultak a lakosság számának gyarapodásához.
A lakosság számának folyamatos növekedése 1990 után stagnált és 1995-ben már némi csökkenés
is érzékelhető volt. Ennek oka arra vezethető vissza, hogy a rendszerváltást követő években
válságba kerültek azok a nagyobb üzemek, amelyek a legtöbb embert foglalkoztatták. A családok
megélhetésének bizonytalansága az élet minden területére kihatott.
Az 1990-es évektől folyamatosan csökkent a születések száma, ennek következtében megfigyelhető
a lakosság öregedési folyamata. 1995-ben a városnak 7700 fő lakosa volt. Napjainkban, 2005-ben
már alig haladja meg a 7300 főt. 1990-től napjainkig városunkban is kialakult a magántulajdonon
alapuló gazdasági élet, amelyet a piaci viszonyok irányítanak.

Zirc története röviden
Zirc alapítása 1182-re tehető, amikor III. Béla király hívására a franciaországi Clavirauxból, a
Bakonyban megjelentek a ciszterci rend első rajai. A XII. század fordulóján megépítik, korai gót
stílusban a toronynélküli templomukat és kolostorukat.
A Bakony „szívében” alapított egyházi intézmény a
középkori hivatalos iratokban Bakonyi Apátság
néven szerepel. A ciszterciek a királytól ugyanolyan
kiváltságokat kaptak, mint amit Franciaországban
élvezhettek. Templomukat és kolostorukat III. Béla
halála után 1196-ban, fia, Imre király jelentős
támogatásával építették fel. Imre király a
templomban oltárt alapított, amellyel kifejezésre
juttatta, hogy az apja által biztosított jogokat ő is
megadja a ciszterci rendnek. Erről egy latin nyelvű
feliratos kő tanúskodik (a képen), amelyet a
középkori templomból átmentettek az újkori
barokktemplomba: In nomine Patris et Fili et
Spiritus Saneti, amen. Hoc altere fundatum est per
Amierico rege Ungarino. „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Amen. Ezt az oltárt a
magyarországi Imre király alapította.”
Zircet az okiratok 1221-től említik. A település nevének eredetére több alternatíva is ismert. Mivel
III. Béla király a Bakony szívébe hívta a ciszterci szerzeteseket, feltételezhető, hogy a település
neve a szláv „src” (szerdce=szív) szóból alakult ki. Az is lehet viszont, hogy a „crk” (cirk =
egyedülálló templom) szóból ered. Zirc főutcájának déli végén áll egy barokk kistemplom,
amelynek közvetlen környezetében volt a királyi pihenőhely – királyi udvarház – ahol állt egy
templom is. Az 1943-ban és 1982-ben végzett ásatások leletei legkorábban egy XI. századi,
faoszlopokon álló templom létezését igazolták. Később a XIII. században kőből építették a
templomot, amelyben a világi népesség számára biztosították a plébániai szolgálatot.
Nevezetes ez a hely.
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1060-ban a bakonyi királyi pihenőhelyen halt meg I. András király, akit innen Tihanyba szállítottak
és az általa alapított Bencés Apátság altemplomában helyeztek örök nyugalomba.
A ciszterci szerzetesek és a példájukat követő világi népesség erdőirtással, az irtás helyén
földműveléssel és állattartással foglalkoztak. Az állattenyésztés, a bakonyi sertéstartás, makkoltatás
jelentős megélhetési forrás volt. A makkoltatás tényére utalhat a falunév eredetének harmadik
változata, az ugyancsak szláv eredetű „zsrc”(zsirec) szó, amely jó makkoltató területet jelent.
Elképzelhető, hogy az említett, és a Bakonyban jellemző tevékenység alapján alakult ki Zirc neve.
Közel három és fél évszázadon keresztül a ciszterci rend teremtette meg a Magas-Bakonyvidék
gazdasági és szellemi kultúráját. A világi népesség számára a szerzetesek alkotómunkája követhető
példa volt és maradt évszázadokon keresztül.
A török hódoltság alatt amint sok más település, Zirc is elpusztult. A szerzetesek és a lakosság
elmenekült. A százötven éves török uralom idején a terület újra erdős, bozótos környezetté vált,
ahol a középkori korai gót stílusban épült ciszterci kolostor és templom romjai tanúskodtak az
egykori bakonyi (zirci) humán kultúráról.
A XVIII. század első évtizedeiben, a Heinrichauban működő ciszterci rend vette a kezébe a zirci
ügyeket és a középkorban megszerzett földbirtok visszaszerzésével, megteremtette az újratelepítés
feltételeit.
1720-ig az első fázisban huszonnyolc, majd tizenkét jobbágytelket alakítottak ki, amelyeket hét
német nyelvterületről érkező és örökös jobbágyságot fogadó római katolikus családoknak juttattak.
A jobbágytelkeken a XVIII. század első felében a barokk templom, a klasszicista monostor
építésével párhuzamosan épültek a jobbágycsaládok lakóházai és az iparosok otthonai is.
Ezt a tényt hűen tükrözi az 1766-ban készült térkép, amelyen látható a korabeli Zirc másfél utcája, a
Ciszterci Apátság épületegyüttesének és a barokk majornak az alaprajza. A barokk templom 1732
és1752 között, a monostor 1727 és1927 között épült.

A mai Kossuth utcában – eredetileg Fő utca – a XVIII. század első felében úgynevezett, egymenetes
lakóházakat építettek, amelyeknek utcai homlokzata fehérre meszelt magas tűzfalas, látható
előkerttel, a telek többi részét palánk deszkakapu, és tömör kőkerítés zárta le, így az utcai járókelők
nem láthatták a család „házkörüli” mozgását.
Az egykori Hosszú utcában – Deák Ferenc utca – az iparosok is hasonló otthonokat építettek. A
hosszú gerinctetőt zsuppszalmával fedték.
A lakóházak beosztása: az utcára néző paraszti tisztaszoba, a nyitott kéményű konyha, hátsó szoba,
a tornácról nyíló kamra, ezt követte az istálló, a kocsiszín, a házi állatok óljai és a lakóterület
udvarát a keresztben épített hatalmas pajta zárta le. A pajta mögött volt a konyhakert.
A XVIII. század fordulójára Zirc népessége négy utcában lakott: Fő utca-Kossuth utca, Újlak utcaReguly Antal utca, Hosszú utca-Deák Ferenc utca, Kálvária utca.
A település lakossága 1200 fő volt. A Ciszterci Apátság világi alkalmazottainak a lakásait
többségében a barokk major különböző pontjain építették fel. Itt lakott a majorgazda, a bognár, a
kovács, a kulcsár, a kocsisok, a béresek, és a pásztorok.
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A XVIII-XIX. század fordulójára Zirc, a Bakony szívében, a térség központjává fejlődött. Fontos
történelmi esemény, hogy a Ciszterci Apátság külföldi függősége 1814-ben megszűnik. A
szerzetesrend önállóvá, magyarrá és tanító renddé alakult.
I. Ferenc király egyesíti a zirci, pilisi, pásztói apátságokat és első apáttá Dréta Antalt nevezte ki. Az
említett időponttól Zirc lett a magyarországi ciszterci rend központja.
A tanító renddé válás a XIX. században az ország különböző pontjain középiskolák fenntartását,
újak alapítását és működtetését jelentette. A század második felében Zircen indult el a
szerzetestanári nevelés, a papi képzés. A felsőfokú képzéssel tovább erősödött Zirc térségi és tágabb
értelemben veendő tudományos és kultúrális szerepe. A Ciszterci Apátság tudós és
tudománypártoló szerzetesei, főpapjai megismerhetők a Veszprém Megyei Életrajzi Lexikonban, és
más forrásokból is.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukását követően, az 1867-es kiegyezéssel egy időben
Csesznek helyett, Zirc lett a járási székhely. Az új közigazgatási státusz tovább növelte a térségben
a település központi szerepét.
A század utolsó évtizedeiben elindult konszolidáció, fontos kísérő jelensége volt Zirc lakossága
önszerveződésének. Különböző érdekek megjelenítésére, közösségi feladatok vállalására egyletek,
egyesületek alakultak. (Pl. Polgári Olvasó Kör, a Zirci Kaszinó, Zirci Iparos Kör, Vegyes
Ipartársulat, a Gazdakör, stb.)
Az egyletek azonos módon ítélték meg e település közösségi feladatait. Igényelték a járási székhely,
Zirc központjának rendezését. Kijelölték az építési telkét a Fiúiskolának, a Járási Főszolgabíróság
székházának, a tanítólakásoknak, volt már megvalósítható elgondolásuk, tervük a Leányiskola és a
Kisdedóvoda létesítésére is.
1889-ben felépült a Fiúiskola, 1901-ben a Leányiskola és Kisdedóvoda, a két épület között
létesültek a tanítólakások. 1900-ban már működött az Erzsébet Kórház, 1902-ben avatták fel a
Járási Főszolgabíróság Székházát. A központi teret parkosították, a napjainkban is látható hársfákat,
1901-ben ültették. A Járási székhely Zirc fejlesztésében a Ciszterci Apátságnak meghatározó
szerepe volt.

Légifelvételek
1930

1962

2001
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A Millennium évében, 1896-ban megépült a Bakonyt keresztül szelő vasútvonallal együtt a zirci
Vasútállomás. A Magas-, és Keleti-Bakony települései közelebb kerültek Győr, Veszprém,
Székesfehérvár és Pápa városokhoz, de Budapesthez, az ország fővárosához is. Kitágultak a
lehetőségek a személyi és áruforgalomban egyaránt. Az iskolai oktatásban egy új fogalom kapott
polgárjogot: a „bejáró diákok”. A veszprémi középiskolákban a kollégiumi elhelyezésnél kisebb
költségből tanulhattak bejáróként a zirci diákok.
A XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedében a település többet fejlődött, mint az előző
században együttesen. Az I. Világháború kitörése, a háborús évek megállították a település
dinamikus fejlődését. A Magyarország számára vesztes háborúban hatvannégy zirci katona – apák
és fiúk – haltak hősi halált. A családok gyászában az egész lakosság osztozott.
Az újrakezdésben csak a társadalmi összefogás segített. Újra működtek a háború előtt alakult
egyletek és újak is alakultak. A civil szervezetek megfogalmazták a saját programjukkal együtt a
közös feladatokat a közösségi művelődés és sportéletben.
A járási székhely Zirc fejlesztésében, az elvileg már korábban elfogadott földbirtokreform
megvalósulását jelentette a Nagyesztergár felé vezető út két oldalán építési telkek kialakítása,
kiosztása. Így 1924-től a családok anyagi lehetőségének függvényében alakult ki az Ányos Pál utca.
Ingatlan tulajdonnal addig nem rendelkező, szorgalmas családok építhették meg itt otthonaikat.
Az 1920-as évek közepétől tervezték a Katolikus Legényegylet Székházának megépítését, amelyet
1928. november 18-án fel is avattak. Ez az épület volt a civil szervezetek székháza, Zirc világi
népességének szellemi központja, ahol magas színvonalú kulturális rendezvényeket,
hangversenyeket, színházi előadásokat és jótékonysági bálokat rendeztek. Döntő részben az
egyletek, egyesületek működtették közösen a Katolikus Legényegylet Székházát, a település
szellemi életének központját.
Az 1920-as évek második felében szorgalmazták a Bakony turizmusának fejlesztését. Az országos
szinten megalakult Magyar Turisztikai Egyesületnek megalakították a Bakony Osztályát, amelynek
voltak vezetői Budapesten, de Zircen is. A 400 méter tengerszint magasságban fekvő településen
megnőtt az úgynevezett egészség turizmus. Az 1930-as évek közepére kialakult rendje volt a fizető
vendégszolgálatnak. Nyáron a bakonyi portyákra, a szép tájak megismerésére, télen a síelésre,
szánkózásra invitálták a vendégcsaládokat. Évenként nyáron 1500-2000 fő turista nyaralt, ennek
harmada pedig a téli turizmust választotta Zircen és környékén.
Fontos megjegyezni, hogy a szóbanforgó időszakban Zirc rendelkezett úszóversenyek rendezésére
is alkalmas strand medencével és olyan sípályával, amelyen e sportág kedvelői kipróbálhatták
tehetségüket, bátorságukat. Több szánkópálya is kínálta magát a gyermekek téli szórakoztatására.
Az Angolkert – Arborétum – taván, télen zeneszó mellett korcsolyázhattak a felnőttek és a gyerekek
egyaránt. A mai általános iskolás gyermekek nagyszülei méltán emlékeznek jó szívvel erre az
időszakra.
Az 1920 és 1940 között kialakult településfejlesztési lehetőségeket a II. Világháború kitörése
állította meg. Azok a családok, amelyekben katonaköteles családfő, vagy fiú élt, naponta
izgalommal várhatták a behívóparancsot. Alig volt olyan zirci család, akiknek közvetlen
hozzátartozója, vagy közeli rokona ne szolgált volna a világtörténelem legnagyobb ember-és anyagi
áldozatot követelő borzalmas háborúban. Zirc harminchárom hősi halott katonája és a hátországi
lakosság szenvedése, a megélt borzalmak közös, együttes emlékezete mondatja ki mindnyájunkkal,
soha többé háborút.
Az I. és a II. Világháború hősi halottainak emlékét a barokk kistemplom közelében elhelyezett
emlékmű őrzi.
A II. Világháború befejezése minden zirci lakos számára megkönnyebbülést hozott és 1945-1948
között reménységet arra, hogy megkezdhető egy olyan társadalmi berendezkedés megszervezése,
felépítése, amelyben a jog asztalánál mindenki egyformán foglalhat helyet, és a tehetség, a tudás, a
munka lesz az ember értékének a mércéje.
Sajnálatos, hogy a II. Világháború győztes nagyhatalmai Magyarországot a szovjet befolyási
övezethez sorolták, így 1947-48-tól megkezdődött egy, a magyar néplélekre ráerőltetett
egypártrendszerű diktatórikus társadalmi formáció kiépítése.
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1948-ban az addigi államosítások folyamataként megszüntették az egyházi iskolákat. 1950-ben az
ország szerzetes rendjei többségének működését előzetes bejelentés nélkül máról – holnapra
felfüggesztették, így a zirci ciszterci rendet is. A Zirci Apátság épületét, a monostort államosították,
amelyben pár évvel később vájáriskolának, általános iskolának és egyéb világi szervezetnek adtak
működési székhelyet.
1950-ben megalakultak a helyi, járási, megyei tanácsok és az országgyűlés. Megkezdődött az
egymásra épülő új közigazgatási rendszer kiépítése.
A helyi, a járási, a megyei tanácsok működésére az „alá-fölé” rendeltség volt a jellemző. Szinte nem
lehetett olyan helyi tanácsi döntés, amelyhez nem kellett volna a járási, vagy megyei szintű
megerősítés. Az erőteljesen szabályozott helyi, járási, megyei tanácsi döntéseket rendre megelőzték
a párhuzamosan működő pártbizottságok szűrői, döntései. A szóbanforgó kettősségben kellett a
település, a gazdaság, az oktatás, és a közművelődés feltételeit fejleszteni.
Ebben a bonyolult működési mechanizmusban kellett eligazodni a Járási Székhely Zirc, a Zirc
Nagyközség, a Zirc Város, döntést hozó testületeinek, az üzemek vezetőinek, az iskolák
igazgatóságának, a közművelődés irányítóinak. Az alig áttekinthető függőségi viszonyban minden
felelős testületnek és vezetőnek sokszor végig kellett gondolni a tervezett javaslatokat, azok várható
komplex hatását, hogy az megfelelhessen a magasabb szintű párt és állami szerveknek.
Mivel az évkönyvben szerepeltetett végzős diákok száma szorosan összefügg a település
fejlődésével, ezért a már korábban említett bányász lakótelepekhez csatlakoztatva felsoroljuk a
további utcák, lakónegyedek kialakulását:
Az 1960-as évektől épül a Hóvirág utca, majd annak meghosszabbítása és az utóbbira nyíló
Ciklámen, Tőzike, Pipacs utcák. Nagyon sok családnak lett otthona a Fenyőfa utca négylakásos,
egyemeletes lakóházaiban. A Bakonybéli útra nyíló utcák jobb és baloldalon egyaránt szépen
kiépültek. Teljesen átalakult a városközpont, a régi épületek helyett újak épültek.

Régi Rákóczi tér 1970.

Mai Rákóczi tér 2005.
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Az Erzsébet Kórháztól nyugatra, délnyugatra épült meg több ütemben a Kukorica-földek családi
házas lakótelepe. Közel azonos időben kezdődött az Erdőalja lakótelep, többségében ízléses
sorházas beépítése. Ezt követte a Cigánydombi lakótelep kialakulása, ahol napjainkban is
folytatódnak az egyedi stílusban épülő családi házak építése.
Zirc város lakosságszámának alakulása
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Zirc népessége 1945 és 2005 között
Az utcák, a lakótelepek, az iskolák, kereskedelmi központok, egyéb középületek építését követni
kellett az infrastrukturális beruházásoknak, melyek a legnagyobb anyagi terhet jelentették a
városnak. Bővíteni kellett az ivóvíz bázist, a vezetékrendszert.
Az ivóvíz jelentős részét a lakosság a két mélyfúrású kútból 470 méter mélységből búvárszivattyúk
működtetésével kapja. A karsztvíz kiváló minőségű.
A szennyvíztisztító létesítése maga után vonta a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését. A sok családi
ház, középület hagyományos fűtése – fa és széntüzelés – miatt egyre többször alakult ki a Cuha
patak völgyében, a légző szervekre káros szmog. Ez a tény és az ezzel egy időben adódó
lehetőségek eredményezték a városban a korszerűbb gázfűtés feltételeinek a megteremtését. A város
intézményeiben, a szénfűtéses kazánokat, a jobb komfortérzést biztosító gázfűtéssel váltották fel. A
telefonhálózathoz a rendszerváltozás előtt csak kivételesen lehetett csatlakozni. Napjainkra a telefon
a családok természetesnek vett használati eszköze. Zirc, Magyarország azon kis városai közé
tartozik, ahol közel 100 %-osan kiépült az ivóvíz, a szennyvízcsatorna, a telefon, a gázfűtés
vezetékrendszere.
A város lakosságának önbecsülését jelenti, mind az a fejlesztés, amelyhez biztosította a saját forrást,
ezzel hozzájárult a vendégfogadás, vendégmarasztalás minőségi változásához. E sorok írója azt
gondolja, hogy a klasszikus építészeti, képzőművészeti, más kultúrális értékekhez, a város
idegenforgalmának hosszú távú fejlődéséhez a megvalósult településfejlesztés a XXI. században
már természetes igény lehetett.
Fontos megemlíteni, hogy a békés rendszerváltás után látható városfejlesztésben jelentős szerep
jutott a szabadon megválasztott Önkormányzati Képviselő-testületnek.
Az újonnan megszervezett Polgármesteri Hivatal felelős szerepet vállalt a kárpótlási feladatok
bonyolításában, az egyházi vagyon törvényes visszajuttatásának folyamatában. Az utóbb említett
feladattal kapcsolatosan a város vezetése alkotószellemben gondolkodott együtt az 1989-től újra
működő Ciszterci Apátsággal, a Veszprém Megyei Önkormányzattal, az országos szintű illetékes
szervekkel. A közös összefogás eredményeként épülhetett meg a Reguly Antal Szakképző Iskola
korszerű, komplex épületegyüttese. Megtörténhetett az iskola kiköltözése a Ciszterci Apátság
épületéből. Ehhez az időszakhoz kapcsolható a Rákóczi téri tornaterem építése és az óvoda
tetejének átépítése is.
A város történetének rövid áttekintéséből talán kiderül az évkönyv olvasói számára, hogy Zirc az
elmúlt több mint félévszázad alatt, minden korlátozó tényező ellenére nagy fejlődésen, változáson
ment keresztül. A lakott, beépített terület meghaladja a négy négyzetkilométert, szinte a teljes Zircimedencét betölti.
Zirc napjainkban méltán nevezhető a Bakony fővárosának, a Kistérség központjának.
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Az elemi és az általános iskolai oktatás története

1950-2005
Az 1-6. osztályos elemi iskolai oktatás az egyházak irányításával működött az intézmények
államosításának évéig. Ennek megfelelően a tárgyi és személyi feltételeket is a fenntartó
biztosította. Zircen a Ciszterci Apátság gondoskodott az elemi iskolai oktatásról 1948-ig.
Napjainkban még él a köztudatban a zirci fiúiskola, a leányiskola, az idősebb korosztály még
mindig emlegeti a kiváló tanítókat, tanítónővéreket, gyermekszeretetükről, tudásukról,
szigorúságukról, a felnőtt népesség művelésében betöltött szerepükről.
A Fiúiskolát 1889-ben az Imre-kert – Emmerich Garten – délnyugati szélén építtette a Ciszterci
Apátság. A három tanterem és a kornak megfelelő nagyságú tornaterem egyedülálló volt abban az
időszakban.
Az iskola építésének időpontját a folyosón egy márvány emléktábla jelzi:

„Ezt az épületet a kath. népoktatásnak emelte Supka Jeromos zircz-pilis-

pásztói és szentgotthardi apát. 1889. „

A régi fiúiskola épülete és az építését megörökítő emléktábla

Az épület utcai homlokzatát a Ciszterci Apátság címere díszíti
A Henrichau-i és a zirci Ciszterci Apátság egyesített címerének leírása:
A kék pajzsmezőben maradt a fehér kereszt, az M.O.R.S. betűk a szárak szögleteiből a szárak végére, a
darumadár a kereszt közepére került. A címer meghatározó elemei az aranyszínű széles, barokk, ovális
pajzsba jelentik az egységet.

A címer jelentése:
A darumadár felemelt lábával egy kavicsot tart, ami az állandó éberségre utal. Ha a követ leejti, a madár
felébred. A csőrében tartott zöldág a tisztalelkűség, a növekedés szimbóluma. Az M.O.R.S. betűk Heinrichau
anyamonostorának a MORIMUNDUSNAK a rövidítése.
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Az apáti süveg a méltóságot jeleníti meg, a négy pásztorbot pedig az egyesített négy ciszterci apátság jelképe:
Zirc, Pilis, Pásztó, Szentgotthárd.

A címeren a leírtakat a restaurálás után lehet csak együttlátni.
A Fiúiskola telkén, a kántor-, és tanítólakásokhoz közel épült fel a Leányiskola és a Kisdedóvoda.
1901. április 22-én a Zirci Római Katolikus Kisdedóvoda és Leányiskola építésének alapkövét Dr.
Szalay Alfréd perjel helyezte el és áldotta meg. 1902. szeptember 15-én Vajda Ödön apát úr a kettős
feladatra kész intézményt ünnepélyes segédlettel megáldotta és felszentelte.

A Leányiskola és az óvoda épülete
Az épületegyüttes építésének idejét, építtetőit, egy egyedi alakzatú emléktáblán örökítették meg:
”A katholikus magyar haza reményeinek emelte Vajda Ödön zirci apát és Dr. Szalay Alfréd
zirci perjel 1901.”

„Az iskolaköteles leányok, és óvodások neveléséhez a személyi feltételeket az Isteni Szeretet
Leányai Nővérek Intézete biztosította. A tanítónővérek a Leányiskola és az Óvoda tantermei között
kialakított szolgálati lakásokban laktak, amelyekhez egy kis kápolna is tartozott. A világi népesség,
a Leányiskola épületét Zárdának nevezte.”
Már többször említettük az iskolák fenntartásában, működtetésében bekövetkezett változást. A Zirci
Járás iskoláinak igazgatótanítóit, a beosztott tanítókat 1948-ban összehívták a járási székhelyre és
bejelentették az egyházak irányításával működő elemi népiskolák államosítását.
Az elemi iskola 1-6. osztályos szerveződését 1946-tól, 1-8. osztályos általános iskolai szerkezet
váltotta fel, amelyet fokozatosan vezettek be.
A részben osztott, vagy osztatlan, külön a fiúk, és külön a leányok, csoportszerkezetben működő
iskolákat folyamatosan felváltotta a teljesen osztott és koedukált, szaktanárokkal is ellátott nyolc
osztályos általános iskolai oktatás. Mivel Zircen a XIX. és XX. század fordulóján épített két iskolai
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épületben összesen hét tanterem állt rendelkezésre, így folyamatosan un. szükség tantermeket
alakítottak ki a település különböző, már az állam kezébe került épületekben, hogy a teljesen osztott
iskolai modell valóság lehessen. A járási székhely Zircen a nyolc osztályos általános iskola
megvalósítása kitüntetett feladatnak minősült. Példát kellett statuálni a természetes vonzáskörzetben
működő iskoláknak.
Az 1940-es évek végétől az 1950-es évek első éveiben, a Kossuth utca 35. szám alatti Barokk
fogadóban – népi nevén Bagolyvár – valamint a Punk-féle vendéglőben – ma Városi Könyvtár és
Művelődési Ház – alakítottak ki iskolai tantermeket.
Az iskolai tantermek szétszórtsága nehezítette a szaktanárok munkáját, mivel az óraközi szüneteket
az egyik helyszínről a másikra történő vándorlással töltötték. A fiúiskolában tartózkodó igazgatóság
csak az értekezleteken találkozott az iskola tanítóival, tanáraival.

Barokk fogadó Zirc legrégebbi épülete
amely 1723-ban épült

Punk-féle vendéglő

Az 1950-es évek első felében a tanköteles gyermekek növekvő száma arra késztette az illetékes
szakirányú szerveket, hogy az alsó tagozatos és a felső tagozatos diákok lehetőleg külön-külön, de
egy épületben tanulhassanak. A tantestület a tervezett változást elégedettséggel fogadta.
Az 1955-56-os tanévet a felső tagozatos diákok a Ciszterci Apátság épületének első emeletén
kialakított tantermekben kezdhették meg.

A diákok a folyosón és az osztályban
Érdekes említést tenni az iskola korabeli házirendjéről. Bár a tanítás nyolc órakor kezdődött, a
diákoknak fél nyolcra kellett gyülekezni az apátság előudvarában, ahonnan zászlófelvonás után
mehettek a tantermekbe. Táskájukat lerakva, a folyosón sorban állva kellett várniuk az órarend
szerint érkező tanárt. Csak az ő engedélyével indulhattak a tanterembe és állhattak meg ülőhelyük
mellett. A tanár jó reggelt köszöntését fogadva, „Jó reggelt kívánunk”után ülhettek a helyükre. Az
óraközi szünetek után is a tanterem előtt sorakozva várták a tanári váltást. A rend, a csend
megteremtése után vonulhattak be az osztályba. Az évkönyv emlékeztesse a benne szereplő volt
diákokat, tanárokat az iskolakezdés sajátos módjára.
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Az 1946-ban megalakult úttörőszervezet és az iskola belső élete teljesen összefonódott. Az
iskolakezdést az Úttörőcsapat kürtöse a toborzó dallamával jelezte, e közben a csapatzászló a
magasba emelkedett. Csak ezután indulhatott az egész felső tagozatos közösség az Apátság
épületébe.
A diákság hosszú sora mögött egy magas kőfal állt, ami elválasztotta a barokk templom bejáratát a
monostor bejáratától. Az iskola tantestületébe frissen érkező tanárokat meglepte a látvány, de a
„válaszfal” jelentőségét igen gyorsan megértették mindnyájukkal. Az 1956-os forradalom után a
kemény diktatúra jelképe eltűnt.

Zászlófelvonás iskolakezdés előtt
Az 1950-51-es és az 1955-56-os tanév közötti időszakban a zirci Általános Iskola szervezettsége
előnyére változott, egységesebbé vált. Zircen a szaktanári ellátottság a szóbanforgó időszakban
Veszprém megye járási székhelyeihez hasonlítva, a legmagasabb volt.
A kiválóan együttműködő Tantestület tagjai, nemcsak a saját szaktárgyuk eredményesebb
tanításához szorgalmazták a jobb feltételek megteremtését, hanem együttgondolkodtak az iskola, a
pedagógiai munka feltételeinek továbbfejlesztésén is.
A Tantestület tagjai jól tudták, milyen ütemben gyarapodik a járási székhely Zirc lakossága, ehhez
igazodva kezdeményezték a Rákóczi téri fiúiskola déli irányban tervezhető bővítését. Az iskola
igazgatója, Kálovits László jelentős szerepet vállalt a gondolat megvalósításának szervező
munkájában. Az ő irányításával, a Szülői Munkaközösség, a Tantestület minden lehetséges
erőforrást felkutatott, megmozgatott, ahonnan felajánlott társadalmi munka és bárminemű
építőanyag adományt remélt.
Az iskola bővítését Vándor Antal zirci születésű építész társadalmi munkában tervezte és elintézte
annak szakhatósági engedélyeztetését is. Az egy emeletesre tervezett bővítésben, hat normál
tanterem, egy szertár, iroda, tanári szoba, a korszerű vizesblokk építése szerepelt. A helyszín
előkészítése, a kőfejtés a Meszes-dűlő kőfejtőjében már 1957 tavaszán megkezdődött. A kőfejtést,
az alapok, a szenes pince helyének a kiásását a Szülői Munkaközösség és a Tantestület férfi tagjai,
az építőanyag szállítását a fogattal rendelkező egyéni gazdák vállalták. A felsőbb szervek látván a
nagy építési igyekezetet, a nyílászárók beszerzését és az építés szakszerűségét biztosító két
kőműves mester bérezését vállalták. A kőműves mesterek: id. Szirbek Nándor és Heblinger
Engelbert zirci lakosok voltak. A könnyebb munkálatokban a felső tagozatos tanulók is segítettek.
A nagy összefogás eredményeként az első szint igen rövid idő alatt megépült. Mivel a második szint
megépítéséhez a tervező nem látta biztosítva a szükséges társadalmi és anyagi erőt, ezért úgy
döntöttek közösen az építők, hogy az esetleges későbbi emeletráépítés folytatása érdekében lapos
tetővel fedik az épületet.
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A három tanterem, a szertár, a vízöblítéses WC-k, 1957 késő őszén már az órarend szerint oktatást
szolgálták. Két tantermet a nagyobb rendezvények megtartásához összenyitható ajtóval választották
el.

A lapos tetejű iskola építése 1957
A tanköteles gyermeklétszám növekedésével járó felelősséget, az iskolafejlesztési feladatot, az
1959-60-as tanévtől a járási és megyei döntéshozók vállalták magukra. Felajánlottak Zircnek egy
általános iskolai „típustervet”, ami két szinten hat normál és két szükség tantermet, két
szertárhelységet, igazgatói irodát, tanári szobát, a szükséges vizesblokkot és a tüzelő tárolására
hatalmas pincerendszert foglalt magában. Az épület nyugati végében volt a kétszoba komfortos
lakás, az intézmény igazgatójának. A „típusterv” tornatermet nem tartalmazott. A szóban forgó
épület a telek közepére épült, és az 1960-61-es tanévben a diákok és tanáraik a Ciszterci Apátság
épületéből kiköltözhettek az új iskolába.
Az építkezéshez felvonulási épületeket létesítettek, amelyek egyikéből – a telek déli részén –
alakították ki a politechnika szaktárgy oktatásához szükséges műhelyeket.
Az 1950-es évek második felének utolsó éveiben megvalósult iskolafejlesztéssel, az 1960-as
évektől Zircen huszonegy tanteremben folyhatott az általános iskolai oktatás és nevelés.
Tanulók, pedagógusok létszáma
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Zirc történetében, először 1962-ben alapítottak érettségit adó középiskolát, gimnáziumot. A
gimnázium tantestületének többségét az általános iskola tanárai adták, akik a frissen Zircre helyezett
kollegáikkal együtt örömmel vállalták az intézményalapítással járó feladatokat.
Az intézmény 1962 és 1964 között Reguly Antal Általános Iskola és Gimnázium néven működött.
A tanköteles gyermekek létszáma az 1960-as évek második felére elérte az 1200 főt. A létszám
erőteljes növekedéséhez hozzájárult a tagiskolák – Akli, Eplény, Kardosrét, Tündérmajor – felső
tagozatainak Zircre körzetesítése.
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Az 1967-68-as tanévben már A-B-C-D osztályok végeztek a nyolcadik osztályban, amiből jól
érzékelhető az iskola zsúfoltsága. Az 1960-as évek elejétől 1981-ig a Rákóczi téri iskolaépület
együttesében, délelőtt és délután folyamatosan volt tanítás. A felső tagozatos tanulók délelőtt, az
alsó tagozatos tanulók délután jártak iskolába.
Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején, az országos szintű szakmapedagógiai intézetek,
tudományos szervezetek szorgalmazták a szaktantermek kiépítését. Az ajánlott feladathoz, az
iskolák igazgatóságai, pedagógusai, a szakfelügyelők csak ötleteket kaptak a felsőbb szervektől, de
anyagi támogatást nem. A szaktanárok tervezői és szervezői készségétől függően jött létre egy-egy
szaktárgy, vagy szaktárgyi csoport szaktanterme. Zircen Illés Ferenc szaktanár pedagógiai újítása
volt az alább látható szaktanterem.

Szaktantermi oktatás
Hasonló elképzeléssel készült el az iskola rajz szaktanterme, amelyet Veszprém megyében Zircen
elsőként Szücs István rajztanár valósított meg diákjai örömére.
Ezekben az években, a szülők többsége elfogadta a napközi otthon nyújtotta tanulási, nevelési és
étkeztetési lehetőséget. Munkahelyükön nyugodtak lehettek, mert gyermekeik, megbízható helyen
tartózkodnak.
A napközis csoportok növekedésével, az 1950-es évekhez hasonlóan, újra igénybe kellett venni a
Művelődési Ház napközben szabad termeit.
Az iskola adott helyet a Dolgozók Iskolájának és a Pápai Mezőgazdasági Technikum kihelyezett
osztályának. A két iskolatípusban a Reguly iskola tanárai vállalták a tanítást.
Az iskolai épületegyüttes tantermei, azok felszerelései a délelőtti, délutáni tanítás, a nagy
igénybevétel miatt láthatóan elhasználódtak, „lelakottá” váltak, a körülmények folymatosan
romlottak.
A Zirci Járás legnépesebb iskolájában kialakult helyzetet jól ismerték a helyi, a járási és a megyei
döntéshozó szervek is, de egy új iskola építésére az 1970-es évek fordulóján senki sem tett ígéretet.
Az 1960-as évek végén már világossá vált, hogy a járási szintű közigazgatás1970-től megszűnik. A
Járási Tanácsok megszűnésével, Zirc központi szerepe a természetes vonzás körzetben, jelentős
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mértékben csökkent. A település fejlesztésével, így az általános iskolai oktatás tanterem gondjainak
a megoldása is a helyi szervek feladata lett.
Zirc, a járások megszűnésével nagyközségi státuszu települési rangot kapott. Ezekben az években
nagy értékű társadalmi munkában épült meg az Úttörőház és a Rákóczi téri bitumenes sportpálya.

A Rákóczi téri sportpálya építése
Az Úttörőház, nem csak az Úttörőcsapatnak adott helyet, hanem az iskola szakmai rendezvényeinek
is. Ebben az épületben tartották a Tantestület tanévnyitó, tanévzáró és rendkívüli értekezleteit, a
továbbképzési programokat, a területi szaktárgyi versenyeket. Itt működtek a szaktárgyi szakkörök
is. Az épületben rendezték meg minden évben a farsangi karneválokat. A bitumenes pálya nagy
rendezvényeknek is helyet adott.

Felépült és működik az Úttörőház 1976
Az Úttörőház létesítése csak kismértékben enyhítette az iskolai zsúfoltságot, a délelőtti és a délutáni
tanítás, a napközisek élete semmit sem változott.
A Veszprém Megyei Tanács az Úttörőház építése után Zirc felé irányította figyelmét és a település
rendezési tervében már korábban elfogadott új óvoda, és új iskolaépítés lehetőségét fontolgatta.
Ebben az időszakban már többször szóba került Zirc várossá nyilvánításának lehetősége.
A Nagyközségi Tanács vezetése és a lakosság között kialakult alkotószellemű összefogás,
településfejlesztési készség eljutott azokhoz a megyei, országos szervekhez, akik eldönthették, hogy
Zircnek valóban szüksége van egy új tizenkét tantermes általános iskolára.
1980-ban elkezdődött a tizenkét tantermes iskola építése. A hír nagy elégedettséget váltott ki Zirc
lakosságában, de különösen a pedagógusok és a diákok öröme volt határtalan.
Az új iskolaépület magában foglalt tizenkét tantermet, könyvtártermet, tornatermet, napközi
otthonos konyhát az ebédlő helyiségekkel, a tágas tanári szobát, irodákat és nagy zsibongókat.
A kivitelezés építőipari munkáit a Bakony Termelőszövetkezet Építési Csoportja, a Veszprém
Megyei Építőipari Vállalat és a Zirci Tanácsi Szolgáltató Üzeme végezte.
Az új iskolát 1981. augusztus 20-án, ünnepélyes külsőségekkel avatták fel. Kiss László köszöntése
után, Szász András megyei tanácselnök helyettes kitüntetéseket adott át. Berkes József a
termelőszövetkezet építésvezetője, Veszprém Megyéért érem arany, Kuti Albert a
termelőszövetkezet kőmüvese, ezüst fokozatot kapott.
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Berkes József az építők nevében adta át az új iskolát Barna Lajos igazgatónak. A diákok 1981.
szeptember 1-jén az ünnepélyes tanévnyitó után vehették „birtokukba”a várva-várt új, második
otthonukat.
Tanulók, pe dagógusok lé tsz áma
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Az új iskolaépület működésével megvalósulhatott a csak délelőtti tanítás, amelyről a diákok, a
szülők, a pedagógusok két évtizeden keresztül álmodtak. A normál alapterületű, és az előírásnak
megfelelő légterű, világos, télen az egyenletes hőmérsékletet biztosító központi fűtésű tantermek
megfelelő komfortérzést biztosítottak diákoknak, pedagógusoknak egyaránt. Az eredményes
tanítás-tanulás folyamatához, az imént vázolt feltételek elengedhetetlenek.

Az új iskola építése 1981
Az új iskola több igényes rendezvénynek biztosított helyet. (Pl.: Újító Pedagógusok országos
kiállítása, 1982.)
Az Elnöki Tanács, a települést 1984. január 1-jével, várossá nyilvánította. A várossá nyilvánítás
ünnepségét 1984. január 13-án tartották, amelyen helyi, megyei, országos szintű vezető
személyiségek, és az 1984-ben várossá nyilvánított úgynevezett, tizenegy ikerváros vezetői is részt
vettek.
Az általános iskola két helyszínen, de egy igazgatás alatt működött. Az új tizenkét tantermes
épületben a felső tagozat tanult, a régi Rákóczi téri épületegyüttesben, az alsó tagozatos tanulók. Az
új és a régi épület komfort fokozata között, az új javára óriási volt a különbség. Ezért
halaszthatatlanná vált a Rákóczi téri iskola épületegyüttesének a felújítása. Ez a feladat az 1980-as
években valósult meg, a felújítás magában foglalta, egy melegítő konyha kialakítását is. Erre azért
volt nagy szükség, hogy a napközis csoportoknak ne kelljen minden délben az új iskola ebédlőjébe
átvonulni. Az épületegyüttes 1994-ben kiegészült a tervezett tornacsarnok helyett egy nagy
alapterületű tornateremmel. A Rákóczi téri és a Köztársaság úti általános iskolai épületegyüttesek
komfortfokozata a központi fűtés korszerűsítésével közel kiegyenlítődött.
Az 1889-ben épült egykori fiúiskola épülete helyi védettséget kapott.
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2005. évben, Phare pályázati támogatásból az iskola megkezdte az épület belső korszerűsítését,
amelyben egy, a kornak megfelelő multimédiás központot alakítottak ki. A tantermeket korszerű
számítógépekkel és azokat kiegészítő eszközökkel szerelték fel. Az épület külső homlokzata 2006ban kerül felújításra.
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Általános iskolai oktatás

1950-2005
1950-1958
Zirci Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3-5.
Az 1950 és 1958 közötti időszakban alakult ki a járási székhely Zircen, az általános iskolai oktatás
személyi feltétele. Legendás tanítószemélyiségek maradtak az államosítás után is az iskola tanítói,
akikhez jól felkészült fiatalokat helyeztek az intézménybe. Az idősebbek tapasztalatai, a fiatalok
friss ismeretei, példás szakmai egységet alkottak az alsó tagozatos gyermekek eredményes
tanításához. Bár a kevés tanterem, azok szétszórtsága megnehezítette a gyermekközösség
egységének formálását, ennek ellenére az iskola tanítóinak munkáját elismerték a szülők, és a
felsőbb szakmai szervek, a járási és a megyei tanulmányi felügyelet is. Az iskola tanítói
egyéniségükhöz szabott tanítási metodikát dolgoztak ki mindennapi munkájukhoz. Az ő munkájuk
révén vált az iskola a Zirci Járás Alsó tagozatos Szakmai Munkaközösség központjává.
Segítségükkel, nagyon sok kezdő tanító kapott értékes gyakorlati útravalót.
1950-58-ban, közel 100 %-os lett az iskola felső tagozatos tanítás szaktanári ellátottsága. A magyar,
a történelem, a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, az ének, a rajz, a testnevelés
teljes óraszámát szaktanárok tanították.
Ebben az időszakban, a tanárok nem saját szándékuk szerint kerültek az iskolába, hanem az
összevont munkáltatói joggal rendelkező járási, vagy megyei szervek akarata szerint. Bár akadt egyegy kivétel, amikor valaki kérelmezhette áthelyezését, esetleg egészségi okok, vagy családi okok
miatt. Az egyéni kérelem nem minden esetben vált valóra.
A zirci általános iskolába, az áttekintett időszakban érkeztek általános és középiskolai tanárok
egyaránt.
Az 1950-es években a pedagógiai szabadság korlátozott volt. Az 1954-ben megjelent Tanterv és
utasítást, mely az általános nevelési, illetve szaktárgyi követelményrendszert foglalta magába,
törvényként kellet kezelni. Ennek alapján készültek az iskolák munkatervei, a tanévre szóló
szaktárgyi tanmenetek. Minden szintű munkatervet össze kellett hangolni az úttörőszervezet éves
munkatervével. Ezt a követelményt, minden alsó és felső tagozatos pedagógus készséggel
teljesítette. Az is tudható viszont, hogy a pedagógusok írásbeli tervező munkájában megjelenő
merevség a tanítási órákon feloldódott. A tanítási órákon a szaktárgyi tudásra, a munka szeretetére,
egymás tiszteletére, az általános etikai normák megismerésére, azok betartásának fontosságára
helyezték a hangsúlyt a tanítók, tanárok. A Tantestület egysége az imént leírtakkal kapcsolatosan
bátran kimondhatjuk, teljes volt.
A zirci általános iskola az 1950-es években meghatározó szellemi központja volt a járási székhely
Zircnek, de természetes vonzáskörzetének is.
Az iskolában, ugyan az átlag tanulmányi eredmény elmaradt más intézményekétől, de a diákok
tudásszintje jobbat igazolt. Az iskola diákjainak többségében, a képességeiktől függően mérhető
volt a nagy szorgalom, az elismerhető teljesítmény. Függetlenül attól, hogy a diákok melyik
társadalmi réteghez tartoztak, nagy volt a továbbtanulási vágyuk. A szülők az 1950-es években nem
látták gyermekeik jövőjét sem a mezőgazdaságban, de a hagyományosan Zircen kialakult iparágak
folytatásában sem.
A végzős osztályok tanulóinak többsége továbbtanult és minden választott középiskolában
megállták a helyüket, közülük sokan egyetemet, főiskolát végeztek. Így lettek a földművelésből, a
kézművesiparból élő családok gyermekeiből, pedagógusok mérnökök, jogászok, gyógyszerészek,
orvosok, néhányan európai és világhírű tudósok. Ők is, mint tanáraik többsége, elsőgenerációs
értelmiséginek számítottak. Az iskolának nagyon sok és kiváló szakmunkás, érettségihez kötött
szakterületen dolgozó diákja volt, az említett diplomásokon kívül. Az Ő közös teljesítményük
igazolja az iskola munkájának eredményességét és öregbíthetik szűkebb pátriájuk, Zirc hírnevét.
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A zirci általános iskola tantestületébe tartozni, az 1950-es években rangot jelentett. Olyan szellemi
műhelyben érezhette magát rövid idő alatt az újonnan érkező pedagógus, amelyben az óraközi
szünetek, más találkozások beszédtémája lehetett egyes tudományos felfedezések társadalmi
jelentősége, a klasszikus, a népzene, a képzőművészet, az irodalom (költészet), a történelem fontos
kérdései. Ilyen úton is szélesedett a közösség általános műveltsége. Nem lehetett véletlen, hogy a
felsőbb szakmai szervek, az iskola Tantestületéből kértek fel, járási, megyei szintű feladatra
szakfelügyelőket, tanulmányi és népművelési felügyelőket, területi szakmai munkaközösség
vezetőket, egyéb szaktanácsadókat.
Az iskola belső életéből a leghatásosabb kisugárzást az úttörő nagykórus, az úttörőzenekar helyi,
megyei és országos szintű szereplései jelentették. Zircen az évenként megtartott két hangverseny, a
gyermekdaljátékok bemutatása jelentettek fontos társadalmi eseményt, hosszú távra meghatározó
élményt, diákoknak, szülőknek. A helyi rendezvényeket megyei és országos szintű szereplések,
rádiófelvételek követték, amelyeknek félévszázaddal későbbi emlékezete a résztvevők számára
sajátos lelki emelkedettséget jelent.
A sportot kedvelő diákságnak az addig ismeretlen talajtorna, szertorna, a téli sportok közül a
síszakosztály munkájában való részvétel, a sífutás, a síugrás, a szánkózás jelentette a maradandó
élményt. Mindegyik szakterületen megyei és országos bajnokságot nyertek többször is az iskola
diákjai.
Az 1957-58-as tanévig áttekintett időszakot, a csak kevesek által elfogadott társadalmi viszonyok
között, az iskola pedagógiai közössége, diákok, pedagógusok, a közös munka élmény
gazdagságával élték meg, teljesítve a legnemesebbet: a tudás, a munkaszeretet, az emberszeretet
fontosságának az elfogadtatását.
Az általános iskola termékeny időszaka az addigi névtelenségből eljutatta az intézményt, hogy a
jövőben „nevén szólíthassák”. Az iskola történetének eme fontos eseményében meghatározó
szerepe volt Békefi Antalnak, az iskola ének-zene tanárának, a jeles népzenekutatónak, aki Reguly
Antal emlékezetére Bakonyi Hetek címen, egész éves programot tervezett, a nagy tudós halálának
100. évfordulójára.
A Tantestület, a Járási, a Megyei Tanács Művelődési Osztálya, a Megyei Idegenforgalmi Hivatal, a
Megyei Múzeum Igazgatósága alkotószellemű, a programot gazdagító segítő társai voltak az
ügynek, konkrét feladatokat vállaltak, a rendhagyó program sikere érdekében. Az országos szinten
is ismertté vált Bakonyi Hetek programja megvalósult és több ezer embernek felejthetetlen élményt
jelentett.
1958-ban Zircre minden magyar állampolgár Magyarország bármely pontjáról a Posta-és
Közlekedési Minisztérium engedélye alapján 50 %- os vasúti kedvezménnyel utazhatott.
Zirc lakossága, a diáksereg és a Bakony fővárosába érkező vendégek ebben az évben, a Ciszterci
Apátság nagy udvarában látták és hallották először az Állami Népi Együttes Tánckarát, Zenekarát
és Énekkarát együtt fellépni. A hatalmas zárt udvart zsúfolásig megtöltötte a közönség.
Közel azonos volt az érdeklődés a „Dallal-muzsikával Reguly nyomában” című saját program iránt
is. A diákság minden rendezvényen nagy számban jelen volt, sokan szereplőként, mások
rendezőként.
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Az Általános Iskolának 1958. június 8-án, Zirc nagy szülötte, a már 100 éve elhunyt Reguly Antal
lett a névadója. A névadás napjától, a zirci általános iskola hivatalos neve.

Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3-5.
Reguly Antal (Zirc, 1819. július 11. Buda 1858. augusztus
23.)
Nyelvész, néprajzkutató. Gyermekkorát, a győri tanulmányok
megkezdéséig Zircen töltötte, ahol apja az apátság ügyvédje
volt, és fiát is jogász pályára irányította. 1834-1836 között a
győri jogi akadémia hallgatója, 1839-ben a pesti egyetem jogi
fakultásán fejezi be tanulmányait. 1837-ben Villax Ferdinánd
zirci apát támogatásával több hónapot tölt Bécsben és
környékén. 1838-ban meglátogatta a magyar bányászvárosokat,
és eljutott Krakkóig.
1839-1848 között kutatóutat tett a magyarság északi és keleti
nyelvrokonainál. 1839 novemberében eljutott Finnországba, két
évet töltött itt, elsajátítva a finn nyelvet, bejárta a lappok földjét.
Néprajzi tárgyakat gyűjtött, kutatásokat végzett a vótok között. A
Finn Tudományos Akadémia, levelező tagjává választotta. 1841ben Szentpétervárra érkezett, majd Moszkván át Kazányba
utazott, hogy felkeresse a Szibériában élő finnugor népeket.
Többek között manysi (vogul) népénekeket gyűjtött, manysi szótárt szerkesztett. Több időt töltött a chantik
(osztyákok), marik (cseremiszek) és a csuvasok között. Olyan vidékeken végzett gyűjtőmunkát, ahol előtte még
nem járt európai utazó. 1848-ban értékes tudományos anyaggal, de megromlott egészségi állapotban érkezett
haza. Az MTA 1843-ban 24 éves korában levelező, 1850-ben rendes taggá választotta. Haláláig a pesti
Egyetemi Könyvtárban munkálkodott gyűjteménye rendezésén. Hagyatékát többen dolgozták fel: a vogul
anyagot Hunfalvy Pál és Munkácsi Bernáth, a csuvast, a cseremiszt stb. Bundenz József. Életműve a finnugor
nyelvészet és őstörténet kutatásainak egyik úttörőjévé avatta. Zircen emléktáblával jelölték Szülőházát. A róla
elnevezett általános iskola, szakképző iskola, múzeum és alkotóház, műemlékkönyvtár, a Rákóczi téren álló
bronz mellszobor, Bányai Ödön alkotása, valamint a Bakonyi Panteonban lévő emléktábla, R. Kiss Lenke és
Stumpf János műve őrzik emlékét. 1996. decemberében Reguly életét, utazásait és tudományos
kutatómunkáját bemutató (Illés Ferenc által tervezett) nagyszabású kiállítás nyílt a szülőházában alapított és
róla elnevezett, múzeum és alkotóházban.
Művei

Irodalom

Reguly Antal hagyományai. 1. A vogul föld és nép. (Kiadta és
gondozta: HUNFALVY Pál) Pest 1864.
Vogul népköltési gyűjtemény. (Saját gyűjtése és hagyatéka alapján
közzéteszi MUNKÁCSI Bernáth.) 1-4. Kötet Bp 1892-1921.
Osztják népköltési gyűjtemény (Kiadta: PÁPAY József) Bp-Leipzig
1905.
Osztják hősénekek (-PÁPAY József hagyatékát ZSIRAY Miklós
hagyatékából közzéteszi FOKOS Dávid Budapest 1963.)
Osztják hősénekek (-munkája alapján kiadta: ZSIRAY Miklós
Budapest 1944.

HUNFALVY Pál: A vogul föld és a népPest 1864.
PÁPAY József:-emlékezeteBp 1905.
ZSIRAI Miklós: Finnugor rokonságunk Bp 1937.
BALASSA Iván:-néprajzi gyűjteményeBp 1954.
BÉKEFI Antal:-Zirc 1819. Bp 1958.=Vp. Szle, 1958. 2. szám
Ifj. KODOLÁNYI János:-.=Eth, 1959. 1-3. szám
ILLYÉS Gyula: Bölcsőkutatók=Ingyen lakoma 1. köt. Bp 1964.
KRASZNAY József:-és Villax Ferdinánd=Vigília 1970. 4. szám
HUDI József:- északi útja és Veszprém megye=Vp Megyei
Múzeumi Közlemény 16. Veszprém 1982.
HUDI József:-utazásai 1839-ben=Vp Megyei Múzeumi
Közlemény 17. 1984. Veszprém, 1985.
NÉMETH Imre: Az ősi szó nyomában (r.) Bp 1956.

(Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon 1998. 423-424. oldal)

Reguly
Egy évszázadnak néma távlatából
Legendás ifjú lép ki most közénk
S mi bámulatnak fénylő zászlajával
Mély hódolattal járulunk eléd

Te voltál, aki forró lázban égve
Epedve mentél ősi szó nyomán
Ural fagyában, sztyeppék vad tűzében
Éhezve, fázva csak tovább-tovább

Tanulni vágyó, izzó akarással
Ki elmennél az ősi szó nyomán
Keresni néped bölcsőjét, rokonját
Óh mily hamar hagytál el, mily korán

S mikor a kínok, szenvedés és átok
Elért az úton, s jött, mint rém feléd
S már fojtogatni tárta rád a karmát
Birokra keltél, célod, hogy elérd
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És kik segítnek lépteid nyomában,
A lánglelkű, ki szabadságra vágyott
Lerázni titkos rabbilincseket,
S keresni népek tengerében ősi
Szavak, nóták és dallamkincseket:
Hogy most ez ifjú büszke öntudattal
Nincs fáradság, nincs betegség, nyomor
Mely megakasztaná dolgavégezetlen
A lelke mélyén kijelölt úton ….

Ó nem a magyar mágnások, urak
Orosz tudósok állnak csatasorba,
Hogy meg ne törjön megkezdett utad
S mikor letörve, félve, dideregve
Már veszni véled életed művét,
Orosz tudós nyújt kelyhet ajakodhoz
Hogy szítsa újra lelked szent tűzét…

Óh, ti urak, ti gőgös tűzimádók
Nekik csak ős csak büszke fajta kell
Félelmes mongol kánok ivadéka,
Attila, török szultán, aga, bej….
Miért szégyen néktek a szegény rokonság
Inkább hazugság hullámába fúl
Gőgös nagyúri, hatalmi álmotok,
Hogy úri faj a mi magyar fajunk?

Kis rézemberke óriásra nőttél
S lesújtottad a hazugság- hitet,
Mely sötétségbe burkolá a földet
S népünk múltjára mély homályt fedett
S népünk múltjára mély homályt fedett

Miért szégyen néktek a szegény rokonság
Inkább hazugság hullámába fúl
Gőgös nagyúri, hatalmi álmotok,
Hogy úri faj a mi magyar fajunk ?

Kis rézemberke óriásra nőttél
Jöjj, Reguly légy most is példaképünk,
Ifjúságunkkal fogj erős kezet,
Vezesd jövőnknek homályát elűzni,

A hű igazság zászlaját te fogtad
Te mutattad meg az igaz utat
Mely finn-ugor családunk ősi ágán
Csillag gyanánt kelet felé mutat,

S mutasd az utat, mely oda vezet!
Tanítsd meg őket: nincs oly nehézség,
Mit le ne győzne bátor akarás,
Ha szívünkben a lelkesedés lángja

Írta és az ünnepségen elmondta: Bucsy Béla a Reguly Antal Általános Iskola matematika-fizika szakos tanára
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1958-1962
Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3-5.

1962-1964
Reguly Antal Általános Iskola és Gimnázium
Zirc Rákóczi tér 3-5.

1964-1968
Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3-5.
1958. szeptember 1-jétől, a Reguly Antal Általános Iskola Tantestülete osztályfőnöki órákon, de
más tanítási órákon is alkalmat teremtett arra, hogy a diákság, az egyes korosztályoktól elvárható
mélységben megismerje az intézmény névadójának életét, tudományos munkásságát. A Tantestület
és diákság közös döntése volt, hogy a névadóról minden tanév utolsó hetében „Reguly Hét”címen
gazdag program keretében, hagyományt teremtve meg fognak emlékezni. Ez a fogadalom ma is él.
Az 1958-1968 közötti időszakban a Reguly Antal Általános Iskola tanári karában elég nagy volt a
mozgás. Az újonnan érkezők rövid idő alatt alkalmazkodtak a délelőtti-délutáni tanítás adta
feltételekhez, elfogadták tapasztalt kollegáik, segítőszándékú tanácsait. A már korábban is említett
mostoha tárgyi feltételek ellenére a Tantestület tagjai olyan közösségi egységet alkottak, akik a
belső iskolai feladataik teljesítése mellett vállalkoztak az iskolán kívüli közös művelődésre és
megalakították a TIT Pedagógus Irodalmi Színpadát. Székhelyük a Zirci Járási Könyvtárban volt.
Az iskola 1962 és 1964 között Reguly Antal Általános Iskola és Gimnázium néven működött. A
felsőbb szakmai szervek úgy gondolták, hogy a Járási székhelyű Zircnek a szakmunkásképző
mellett legyen érettségit adó középiskolája is. A Gimnázium az említett két tanévben az általános
iskolával egy igazgatás alatt működött. A két esztendő alatt érkeztek az intézménybe azok a
középiskolai tanárok, akik erősítették a már létező szellemi kapacitást, és közös ügynek tekintették a
belső pedagógiai munkát és a közéletiséget jelentő iskolán kívüli együttlétet is.
Az önművelődésre is szerveződött közösség, 1965-ben az iskola énekkarának közreműködésével
kilépett zárt köréből, és a Járási Kultúrházban önálló irodalmi esttel lepte meg a zirci közönséget. A
zsúfolásig megtelt nézőtéren ülők hatalmas tapssal ünnepelték a Tantestület és az Úttörőkórus közös
fellépését.
A Gimnázium és az Általános Iskola egy új iskolaszervezési koncepció szerint kettévált, a
középiskolások átköltöztek a Ciszterci Apátság épületébe. A gyermek létszám, nőtt, az 1960-as
évek második felében az általános iskolás gyermekek száma elérte az 1200 főt.
Az 1960-as évek végén az országban várható volt a közigazgatás átalakítása, ami a járások
megszűnéséhez vezetett. A Zirci Járás 1970-ben meg is szűnt, szerepét a Veszprémi Járási Hivatal
vette át.
1968 és 1975 között az általános iskolai oktatást a felsőbb szervek két igazgatás alá helyezték. Az
átszervezés az egy építési telken lévő épületekben kialakított tantermek, a tanításhoz szükséges
szemléltető eszközök, az osztályközösségek mindenki számára elfogadható kettéosztása, az iskolák
vezetőinek nagy próbatételnek számított.
A régi fiúiskolában maradt a Reguly Antal Általános Iskola (Rákóczi tér 5.) és az 1960-ban épült,
újnak minősített épületben működött a 2. számú Általános Iskola (Rákóczi tér 3.)
Az iskola kettéosztását a pedagógusok, a szülők és a diákok is vegyes érzelmekkel fogadták. A
tanév kezdésére megteremtődött a viszonylagos nyugalom és a két iskola pedagógusai, a napi
feladatokra koncentrálva, tanítványaik tanítását, nevelését tekintették fő feladatuknak. A
kettéosztottság ellenére a tanítók, tanárok között megmaradtak a korábban kialakult baráti
viszonyok és a szakirányú kölcsönös segítőszándék is.
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1968-1975
1. számú Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 5.

1968-1975
2. számú Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3.
1975 és 1985 között az általános iskolai oktatás egy igazgatás alá került. A döntés indoklásában a
gyermeklétszám csökkenése mellett fontos szerepet kapott az a tény, hogy az egy telken, egy
udvarral összekötött épületekben, egy iskolai közösség szervezése, az egységes szakmapedagógiai
és nevelési célok eredményesebben valósulhatnak meg. Az iskolák összevonása különleges vita
nélkül az 1975-76-os tanév kezdéséig megtörtént.

1975-1985
Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3-5.
Zirc Népköztársaság u. 7.
Az 1968 és 1975 között működő két általános iskola összevonásával a tantermi ellátottság nem
változott. Továbbra is, mint korábban délelőtt és délután is volt tanítás.
Az 1975 és 1985 közötti időszakban az iskolatörténeti részben már említett tizenkét tantermes
általános iskola épületét 1981. szeptember 1-jétől, a diákok birtokukba vehették. A két helyszínen
működő iskola egy igazgatás alá tartozott. A felső tagozat tanult az új tizenkét tantermes iskolában,
az alsó tagozatosok maradtak a Rákóczi téri épületegyüttesben.
A két helyszínen, az egy igazgatású iskola működtetésével kapcsolatban megoszlottak a
vélemények. Voltak, akik elfogadták és voltak ellenzői is. A két helyszín és a két igazgatás mellett
az-az érv volt az elfogadható, hogy az általános iskolai közösségi nevelés igazán akkor bocsáthat ki
a „nagy életre” felkészült nyolcadik osztályos diákokat, ha elsős koruktól fogva láthattak követhető
magatartási mintaképet minden korosztályból. Az alsó tagozatban és felső tagozatban tanító
pedagógusoknak is az-az tökéletes szerveződés, ha naponta találkozhatnak egymással és
megoszthatják kölcsönösen a tanítási, nevelési tapasztalataikat. A tíz esztendeig tartó két helyszín,
egy igazgatás alatti időszakban a Tantestület tagjai alkotószellemű együttlétben csak az iskolai
munkatervben megtervezett, vagy a rendkívüli értekezleten találkoztak.
Nem kétséges, hogy az egy igazgatású iskola újabb megosztását az imént leírtak alapján
kezdeményezték a döntéshozók.
1985 és 2000 között az általános iskolai oktatás két igazgatás alá került.

1985-2000
Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3-5.
Minden szervezeti változtatás legalább is átmenetileg, zavart kelt a mindennapi munka
folyamatában. Tíz esztendővel korábban, 1975-ben, az iskolák összevonását kellett megélni a
diáknak, szülőnek, pedagógusnak.
1984-85-ös tanév végén az iskola kettéosztása a feladat, ami sokkal problematikusabb, mint az
összevonás. A két intézmény igazgatóságai az új tanév kezdetéig kettéosztották a diákközösséget, a
tantestület tagjait és az alsó és felső tagozat tanításához szükséges taneszközöket.
Az új 2. számú iskolában tanuló diákok és pedagógusok jobb körülmények között végezhetik napi
munkájukat. Az alig négy éve használt épületben még minden újnak számított. A Rákóczi téri,
Reguly iskola épületegyüttesében csak nagy költséggel lehetett megteremteni azokat a tárgyi
feltételeket, amelyek az új épületben adottak voltak.
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A fenntartó Városi Tanács, majd a Városi Önkormányzat megteremtette az anyagi bázist a fűtés
korszerűsítéséhez, a tantermek kialakításához és a rendszerváltozás után ismert országos tornaterem
építési program keretében a pedagóguslakások helyén megépül a nagy alapterületű tornaterem.

Az 1994-ben megépült tornatermet
Fodor Gábor művelődési miniszter adta át
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1985-1992
2. számú Általános Iskola
Zirc Népköztársaság u. 7.
A nagy iskola kettéosztása után a Rákóczi téri Általános Iskola a régi nevén működött tovább. A 2.
számú iskolának is névadót ajánlott az 1988-ban Bakonyoszlopon megalakult Békefi Antal Bakonyi
Honismereti és Művelődési Társaskör nevében Illés Ferenc, a névadó pályatársa, a Társaskör
alapító elnöke.
Zirc Város Önkormányzati Képviselőtestülete az iskola névadójának elfogadta az 1982-ben elhunyt
Békefi Antalt, az 1950-es években a zirci szellemi-zenei-élet meghatározó személyiségét, a
népzenetudóst, a tanszékvezető főiskolai tanárt. A névadó ünnepségre 1992-ben Békefi Antal
halálának 10. évfordulója alkalmából került sor.

A névadó ünnepség résztvevői
A névadó munkásságát Dr. Kálmán Attila a Művelődési Minisztérium államtitkára méltatta, majd
leleplezte a „névadófalat” és a fehérmárvány névadótáblát.

Békefi Antal (Bakonyoszlop 1926. május 19. Szombathely, 1982. szeptember 27.) Tanár, népzenekutató,
zeneszerző. Székesfehérvárott és Győrben járt középiskolába. 1946-1949
között Budapesten szerzett énektanári és egyházkarnagyi oklevelet, közben
szülőhelyén kántortanítóként dolgozott. 1955-1957-ben, a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakiskolában, Sugár Rezső tanítványaként zeneszerzést
tanult. 1946-1950-ig Bakonyoszlopon tanított.
1950 -1959 között Zircen általános iskolai énektanár, kórusok és zenekarok
vezetője, hangversenyek szervezője, a Reguly Antal Tájmúzeum alapítója és
vezetője. 1959-től haláláig a szombathelyi Tanárképző Főiskola
tanszékvezető tanára. 1978 – 1982 között a grázi Zeneművészeti Főiskola
oberschützeni kihelyezett tagozatának a vendégtanára. Szombathelyi főiskola,
középiskolai és munkáskórusok karnagya. Gyűjtötte Veszprém és Vas megye
népzenéjét. Munkadalkutatásai kiterjedtek a teljes magyar nyelvterületre.
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Néprajzi, zenetörténeti és népzenei témákról tanulmányai, cikkei jelentek meg.
A száz éves múltra visszatekintő irodalmi és zenei gyűjtés anyagát, több mint száz szöveggel és dallammal
gazdagította. Kórusműveket és dalokat is írt. Bakonyoszlopon, a szülőházának falán, Zircen a volt lakóházán
tábla őrzi emlékét. Bakonyoszlopon, Szombathelyen utcát, Zircen utcát, általános iskolát és honismereti és
művelődési társaskört neveztek el róla. 1994-ben, posztumusz- Zirc város díszpolgára címet kapta.
Művei:
A kis aranykígyó bemutató 1951.
A feneketlen tó bemutató 1959. Budapest 1962.
A tarka-barka kiscsibe bemutató. 1967.
Bakonyi népdalok Veszprém, 1955. 2. bővített
kiadás Veszprém, 1977.
A bakonyi szegény ember dalai Veszprém, 1966.
Vasi népdalok. Szombathely, 1976.
A
kőfejtők
dallamos munkaritmusai
és
jelzőkiáltásai. Budapest. 1978.
A bakonyi pásztorok zenei élete. 1–2. rész=
Veszprém. Megyei Múzúzeumi Közlemény 10.
Kötet Veszprém 1971.

Irodalom:
HORVÁTH
Margit:~a
zenepedagógus
Emlékezés=V. Szemle, 1983. 3. szám
BODA Lászlóné:~Bibliográfia. Szombathely,
1990. (Vasi életrajzi bibliográfiák 25.)
NÉMETH István: A Bakony szerelmese...
Emlékezés~ra=Megyei Pedagógiai Körkép 1990.
2. szám
FONAY
Tibor:
Csak
tiszta
forrásból
Gyermekversek dallama=Új Horizont 1992. 2. sz.
KÁLMÁN Attila: “Léghajója” egyre feljebb
emelkedik~emlékezete=Új Horizont 1993. 1. szám
OLSVAI
Imre:~a
zenepedagógus,
a
népzenekutató=Új Horizont 1993. 1. szám

(Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon 65. oldal)

Balogh József: Azon túl minden végtelen
Békefi Antal emlékére
Rejtőzködni kellett volna jobban!, mert
elbújni úgy sem lehet.
A szív lusta már, utolsót dobban,
Hádész közelről integet.

Igen, lobogtál. A lélek lángja égett,
a tűz testednek volt vigasz.
Küzdelmünkben holtan győz az élet,
S mi nem hihető: az igaz.

Valaki nagyon elfáradt megint,
Mennyire furcsa a halott még él,
Pedig-jaj bírta volna még !
dalt ír, és kórust dirigál.
A bajusz, a mosoly, a tiszta ing….
Aki megmaradt ezerszerte fél,
Csak lassan mosódik szét a kép.
Menekülne, s dermedten áll.
Vándorolj csak a napdalos úton,
nem téríthet el senki sem.
Az út véges, ezt én is jól tudom,
azon túl minden végtelen.

1992-2000
Békefi Antal Általános Iskola
Zirc Köztársaság u. 7.
A 2. számú Általános Iskola a társiskolával párhuzamosan, már méltó névadóval kezdhette meg
működését az 1992-93-as tanévben. A diákok nagy kíváncsisággal nézegették, olvasgatták a
földszinti aulában elhelyezett „névadótáblát”. Ismerkedtek szüleik, vagy nagyszüleik egykori
tanárával, akitől emberséget, tisztességet és magas szintű zenei ízlést és tudást kaptak útravalóul.
Megmozdult az egykori diákok emlékezete és adták tovább gyermekeiknek, akik megosztották
egymás között a szülők emlékeit. Így váltak élővé az 1990-es években az 1950-es évek eseményei.
Az emlékek továbbéléséhez adtak erőt a Békefi Társaskör évenként és hagyományként
megrendezett Népdalkörök találkozói, amelyeknek több esetben a Békefi iskola adta a helyszínt, a
népdalkör pedig vállalta házigazda szerepét. A néptáncosok találkozóin az iskola német nemzetiségi
tánccsoportja is rendre nagy sikerrel szerepelt.
Az iskola belső, kiegyensúlyozott pedagógiai munkájával párhuzamosan formálódott egy, a névadó
életművéhez igazodó sajátos intézményi karakter, kisugárzás, amelyet a kiszámíthatatlan sors 2000ben megállított.
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2000. augusztus 1-jén, a már nyolc esztendőn keresztül jól együttműködő két iskolát a döntéshozók
újra egy igazgatás alá helyeztek, és a Békefi Antal Általános Iskola a továbbiakban a Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola egykori társ iskolájává minősült. A több mint félévszázad
alatt, a negyedik iskolai átszervezés napjainkban már a zirci általános iskolai oktatásnak, az
érintettek által különbözőképpen megélt történelmi eseménye.

1999-2000
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
Zirc Rákóczi tér 2-5

2000-2005
2000. szeptember 1-jétől, a két helyszínen működő általános iskola tanárai és diákjai egy igazgatású
intézményben folytatják közös munkájukat.

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
Zirc Rákóczi tér 2-5.
Zirc Köztársaság u. 7.

1950-1958
Zirci Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 2-5.
Igazgató:

1950 – 1954. Kiss Ilona
1954 – 1958. Kálovits László

Igazgatóhelyettes:

1950 – 1952. Schoffhauser József
1952 – 1953. Hessz Magdolna
1953 – 1954. Masszi József
1954 – 1958. Németh Józsefné

Krónika
1950-1958
A Zirci Általános Iskolát a felsőbb irányító szervek körzeti iskolai feladattal is megbízták. Az
Intézmény igazgatása alá tartozott: Aklipuszta, Borzavár, Gézaháza, Kardosrét, Pénzeskút, Porva,
Tündérmajor.
Az 1950-51-es tanévben a szaktárgyak többségét, a kiválóan felkészült tanító végzettségű
pedagógusok tanították. Az 1950-es években végzett diákok közül nagyon sokan emlegették és
napjainkban sem felejtették el Masszi József igazgatótanító nevét, személyiségét, aki példás
eredményességgel tanította a számtan-mértan és a fizika tantárgyakat. Példatárak hiánya miatt maga
alkotott példákat az adott tantervi anyag elsajátításához. Híres volt következetességéről, amit
megtanított, megkövetelte tanítványaitól is.
Masszi József iskolán kívüli munkájával is példát mutatott az utána következő pedagógus
nemzedékeknek. A Zirc és Vidéke hetilap hasábjain több cikke is megjelent. Kiemelésre méltó a
„HANG”-ról, mint fontos fizikai jelenségről írt folytatásos tanulmánya, amelyet a felnőtt
olvasóknak szánt. 1957-ben vonult nyugalomba. Sajnos nem sokáig élvezhette a megérdemelt
pihenést 1960-ban hatvanhárom éves korában váratlanul elhunyt.
Brenner Mária tanítónő nagy szeretettel és hozzáértéssel tanította a földrajzot, Pongrácz Jánosné,
tanító, a rajz tanításában volt kiváló. Dunai Vilmos tanító, a felső tagozat minden tantárgyának
tanítását helyettesíteni tudta, akinek szerénysége, elfogadó magatartása volt követhető példa.
A zirci általános iskola szaktanári ellátottsága az 1950-es években, meglepő ütemben haladt előre.
Az évtized végére közel 100%-ban szaktanárok tanítottak minden tantárgyat.
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1950-ben Bakonyoszlopról, szülőfalujából helyzeték Zircre Békefi Antal ének tanárt, aki rövid idő
alatt megszerettette a diákokkal az énekórákat. A szülőfalujában vezetett énakkar megyei és
országos szinten is elismert amatör művészeti együttes volt. Az ő vezetésükkel szerzett
tapasztalatait sokszorosan kamatoztatta a zirci nagyobb létszámú iskola belső életében. Már az első
tanévben megalakította az úttörőénekkart, a furulya együttest, akik már az első tanévben felléptek
különböző ünnepségeken. Az úttörőénekkar rövid idő alatt nagykórussá, a furulya együttes
úttörőzenekarrá fejlődött. Az 1950 és 1959 közötti közel egy évtizedben csak a fontosabb, helyi,
megyei és országos szintű fellépések, bemutatók közül kiemelnénk az egykori szereplők
emlékezetére az alábbiakat:
1951. Hangverseny a Zirci Járási Kultúrházban, Az Énekkar első rádiófelvétele Budapesten.
1952. Az Úttörőzenekar első rádiófelvétele a fővárosban. Ugyanebben az évben az „Az égig érő fa”
c. mesejáték bemutatója.
1953. Hangverseny a Bakonyi Tájmúzeum ünnepélyes megnyitása alkalmából. Az Úttörőzenekar
meghívást kap Budapestre a Művészeti Együttesek Országos bemutatójára – Operett Színház – Az
énekkar és zenekar szereplése Veszprémben a Kodály-ünnepen, Balatonfüreden a Balatoni Hét
programjában, a zenekar Budapesten a Néphadsereg Színházban, Csepeli Stadionban, Zircen a
Reguly szülőházán emléktábla avató ünnepségén.
1954. A Magyar Rádió felvételeket készít az Úttörőénekkar és Zenekar repertoárjából.
1955. „A kis aranykígyó” c. daljáték bemutatója Zircen a Járási Kultúrházban, amit húsz teltházas
előadás követ. Részvétel a Keszthelyen megrendezett Ifjúsági Találkozón.
1956. Hangverseny Zircen, Bartók Béla halálának 10. évfordulója emlékezetére.
1957.„Az igazmondó juhász” c. mesejáték bemutatása, melyet Békefi Antalné rendezett és tanított
be. A Magyar Rádió az Úttörőénekkar repertoárjából olyan dallamokat vett fel, amelyeket a reggeli
zenés műsoraikban jól illeszkedőnek tekintettek.
1958. Meghallgatja Kodály Zoltán mind a két együttest, és elismerően szól fellépésükről.
Meghatározó szerepük volt a „Dallal, muzsikával Reguly utján” c. Bakonyi Hetek indító
programjában, az általános iskola névadó ünnepségén.
1959. „A feneketlen tó” című négy felvonásos daljáték bemutatása melynek szövegét egy bakonyi
népmesére alapozva Békefi Antalné írta, zenéjét Békefi Antal szerezte. Májusban Zircen Ifjúsági
Dalos találkozót rendeznek, amelynek teljes anyagát a Magyar Rádió rögzítette.
Az elmondottakat az évkönyv szerkesztőszerzője fontosnak tartja kiegészíteni azzal, hogy a röviden
áttekintett Úttörőénekkar, Úttörőzenekar vezetésével párhuzamosan, karnagya volt Békefi Antal az
újjászervezett felnőtt Énekkarnak, a Szímfónikus Zenekarnak. A rendszeres próbák, szereplések, az
iskola énektanítás mellett szorgalmasan gyűjtötte a bakonyi népdalokat, zeneszerzést tanult és
zeneműveket komponált.
1959-ben Zircről, Szombathelyre került és a tanító és tanárképzés fontos szakterületén kamatoztatta
zenepedagógusi, karnagyi, népzenetudósi tapasztalatait. Tanítványai, Zirc társadalma, a Bakonyvidék falvainak népe örökké őrzi Békefi Antal emlékezetét.

az úttörőzenekar hangversenye

33

A Magyar Rádió Zircen
Az iskola életének az 1950 és 1958 közötti időszakában az iskolán belüli és iskolán kívüli
testnevelésnek is kiemelt szerepe volt. Bucsy Balázs testnevelő tanár szerettette meg az iskola
diákjaival a talajtornát, a szertornát, az atlétikát, megszállotja volt a vívásnak, a vitorlázásnak, és a
téli sportok közül a sízésnek. Az utóbbi sportággal kapcsolatban Ő volt a felfedezője az Eplény
határában lévő, napjainkban is működő sípályának. Helyi, megyei versenyeket nyert diákjaival
tornában, atlétikában, országos elsőséget a sízőkkel. Az iskola tornabemutatóira hatásos
gyakorlatokat állított össze, amelyeket szigorú koreográfiája szerint tanított meg és mutatott be
tanítványaival. Emlékét őrzik volt tanítványai.

Bucsi Balázs (Pécs, 1928. április 17. Vörösberény, 1975. június 6.) testnevelő tanár.
Tanulmányait Budapesten, a Testnevelési Főiskolán fejezte be. 1953-től Zircen, 1959-től
haláláig Vörösberényben tanított, és dolgozott Veszprém megye sportmozgalmában.
Kiváló szakemberként nemzedékeket nevelt a vívó-, a sí- és a vitorlázósport számára. Az
eplényi sípálya egyik megálmodója, építésének, aktiv résztvevője. Szövetségi sportolóként
is tevékenykedett, aktivan vitorlázott, többszörös magyar bajnok. Kékszalag és
Fehérszalag versenyeket nyert, a Tramontana kormányosaként. Halála előtt a Budapesti
Építők vitorlás szakosztályának vezetője volt.
I: ALBRECHT Sándor:~= Napló, 1975. június – Építők Sportlapja, Bp, 1975. augusztus
(Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon 99. oldal)

A megyei atlétikai verseny helyezettjei

Tornaünnepély
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A tornabemutató próbája után
1953-54-es tanévben érkezett az iskolába, Barna Lajos matematika-fizika szakos és felesége, Bors
Erzsébet orosz szakos tanár. Barna Lajos több évtizeden keresztül vezető pedagógusként, egyik
meghatározó személyisége volt a zirci általános iskolai oktatásnak, nevelésnek.
Nem felejthetjük el Bucsy Béla matematika-fizika szakos tanárt, aki 1954-ben, Balázs fia után jött
Zircre. Szaktárgyainak tanításán kívül atomfizikával foglalkozott és e szakterület fontos tudnivalóit
a szabadművelődés hallgatóságával osztotta meg Zircen és a Bakony-vidék falvainak téli estéin.
Nem állt tőle távol az irodalom sem. Titokban drámákat, verseket írt. Reguly című verse olvasható
az iskola névadójának történetével kapcsolatosan.
Ezekben az években, gyakoriak voltak az iskolai kirándulások a Cuha völgyébe. A több mint tíz
kilométeres bakonyi portya után az Ördögréten pihenésre, beszélgetésre a látottakról, főzésre,
szalonnasütésre került sor.

Bakonyi portya a Cuha völgyében
A kiránduláson látottak jól illeszkedtek a tantervi követelményekhez, amelyeknek többségét az
iskolában sajátították el a diákok. Az 1950-es években a matematika-számtan-mértan tanterv
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lehetőséget adott arra, hogy néhány tanítási órát, az időjárástól függően a szabadban tartsanak a
tanárok.
A tanítási anyag címe: Mérések a terepen

Mérések a terepen-geometriai óra Illés Ferenc tanár vezetésével
A diákok a szaktanár irányításával maguk készítette eszközökkel végezték a távolság, a szögmérést
– vízszintes és függőleges szög mérését – majd a mért adatok segítségével különböző feladatokat
kellett megoldaniuk. Ezek a tanítási órák adtak alkalmat a helytörténet és a matematika
kapcsolatára. A Ciszterci Apátság udvarában tartott órák megtartása közben a diákok maguk találtak
ki számítási feladatokat. (Pl. a hasonlóság tantervi egység összefüggéseinek alkalmazása a
szabadban végzett mérések felhasználására.)
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1950-1951
Zirci iskola végzős diákjai
8. o.

osztályfőnök: Schoffhauser József

Acsay Margit
Baumann János
Bolla József
Czobor Edit
Csertek Mária
Fuchs Erzsébet
Holczmann György
Horák Mária

Kitzberger Irma
Kovács Klára
Kőrös János
Lambert Gyula
Nesztinger Emil
Neumann József
Pallai Miklós
Prímász Ferenc

Rauzer Margit
Rédling Mária
Réger Teréz
Simon Lóránd
Simon Teréz
Szegvári László
Szemmelveisz Valéria
Szolnoki Etelka

Tell Magdolna
Tóth Éva
Ulrich Anna
Vári Lajos
Wittmann Amália
Wittmann Angéla

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

1951-1952
Zirci iskola végzős diákjai
8. o.

osztályfőnök: Pongrácz Jánosné

Boros Borbála
Buchwald István
Bujtás Antal
Csiszér Aranka
Dobos Mária
Dobos Nándor
Galambos Zsuzsa
Gürtler Lajos
Horácsky József
Hutter Tibor

Kasper Ilona
Kikl Sándor
Kirsch Gyula
Kislaki Erzsébet
Kovács Pál
Kőrös Árpád
Lencse Tamás
Nagy Lajos
Nemes József
Neuhauser József

Orémusz József
Piedl András
Rába Emil Sándor
Sági Anna
Sasvári Olga
Stankovics Lujza
Szabó Attila Kálmán
Szabó Jenő
Szemmelveisz Andrea
Szilárd Teréz

Takács Mária
Tiborc Mária
Varga Ferenc
Varga Margit
Vetzl Anna
Voznek Éva Klára
Wittmann Mária

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
A tanítás öröme megújítja az embert
A mindenki által Csöpi néniként ismert Dr.Szántó Józsefné 1951-től volt iskolánk nagyrabecsült és
igen szeretett tanítója.
Már az érettségi évében munkába állt, és a gyakorlóév letöltése után képesítő vizsgát tett a veszprémi
Tanítóképzőben.
Mindig tanító akart lenni, mert ennél a korosztálynál a valóság és a mese egybeér, itt még lehet, sőt
kell is mesésen tanítani. Kezdetben csak első osztályosokat, később első-második osztályt tanított.
Csöpi néni a következőket mondta Balogh Ödön: Én tanító akartam lenni című riportjában:
„A tanítás öröme, amit az első osztályosoknál átélek, megújítja az embert a nehéz pályán. A
másodikosoknál meg annak örülök, hogy érzem munkám gyümölcsét. Van egy olvasmány, Az én
titkaim címmel, ez arról szól, hogy a legnagyobb titok a betűk megfejtésében rejlik. Felcsillan a szeme
a kisgyereknek, amikor látja, hogy a szó és a betű találkozik. Számomra ezek a legörömtelibb
pillanatok.”
Nagy szeretettel gondol vissza az akkori kollegákra, a diákokra.
A környékbeli iskolák mintaként tekintettek Zircre, ahonnan a kikerülő tanulók jelentős része komoly
végzettségű ember lett. A mai napig, ugyanolyan büszke az egyetemet végzett, komoly poziciót
betöltő tanítványára, mint arra, aki szakmunkás lett. Sajnálja azokat a gyerekeket, akik szorgalom
hiánya miatt elkallódtak.
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Felvillan az emlékek közt a kisdobos vezetői múlt is. A kisdobosok hat pontja örökérvényű, mely
tartalommal megtöltve megállta a helyét.
Sokat kirándult az osztályaival, ahová sokszor a szülők is elkísérték őket. Névnapokat, teadélutánokat
tartottak és meghitt hangulatú karácsonyi ünnepélyeket szerveztek.
Alsós munkaközösség vezetőként matematika, anyanyelvi versenyeket szervezett, mely utóbbi járási
szintűvé nőtte ki magát. Több iskolát megelőzve, általában az 1-3. hely a zircieké volt. Ehhez
természetesen egy olyan jó, lelkileg összetartó pedagógus csapatra volt szükség, mint amilyen akkor
működött az iskola szétszórt épületeinek falain belül. A kollegák segítőkészek voltak, egymást
képességeik szerint fogadták el, a felső tagozattal nagyon jó kapcsolatban álltak, igen jó volt az alsós
közösség. A hosszú évtizedek alatt mindig szerencsés volt az igazgatókkal is, mert szakmailag
mindegyikre fel lehetett tekinteni. Az iskola szétválasztása, megpróbáltatást okozott mindenkinek.
Kollegáktól, gyerekektől kellett különválni. Ez megviselte a közösséget és sajnos rivalizálás kezdődött
a két iskola között.
1989. szeptemberében vonult nyugdíjba. Hívták vissza tanítani, de nemet mondott. Azt a nézetet
vallotta, hogy „egyszer le kell tenni, amit az ember megalkotott”. Azóta a kollegákkal csak különböző
rendezvényeken találkozik. Volt tanítványai nagyon gyakran hívják osztálytalálkozókra, ahová mindig
szívesen elmegy.
Sosem unatkozik. Tavasztól őszig a kertészkedés, ősztől tavaszig pedig az olvasás tölti ki szabadidejét,
a házimunka mellett.
Csöpi néni most is olyan, mint régen: csendes és szerény, pedig csodákat tett tanítványaival, amiért
számtalan kitüntetést is kapott. Kért, hogy ezekről ne is írjak, de úgy érzem, hogy egyet, a
legnagyobbat meg kell említenem. Ez a Kiváló Pedagógus cím, amelyet 1987-ben a Parlamentben,
Köpeczi Béla Művelődési Minisztertől vett át.
Boldog pedagógus nyugdíjas éveket kívánunk!
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)
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1952-1953
Zirci iskola végzős diákjai
8. o.

osztályfőnök: Békefi Antal

Amberg József
Balta Róbert
Békefi Júlia
Boros Mária
Cserepes Sándor
Dukay Lajos
Eiler Márta
Galambos Ferenc
Hadnagy Lajos
Hebling Teréz
Hoffmann János
Holl Anna
Horváth Zsuzsa
Kersch Mária
Kertész Károly
Kirsteuer Károly
Kovács Lajos
Kőszegi Béla
Mauer Anna
Maurer József
Mürkl Etelka
Nagy Anna

Nemes Rózsa
Pintér János
Prímász Teréz
Proksa József
Rommer Nándor
Rottenbücher Gizella
Rotter Márta
Sándor Jenő
Sashalmi János
Sasvári János
Szabó Mária
Szalai Emil
Szalczer Márta
Szirbek Róbert
Tiborc József
Tipold Ferenc
Ulrich Ferenc
Ulrich Kálmán
Vajda Judit
Wittmann Mihály
Wittmann Rajmund

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

1953-1954
Zirci iskola végzős diákjai
8. fiú

osztályfőnök: Novák Magdolna

Bieber István
Bolla Tibor
Czobor Béla
Czobor Ferenc
Fegyveres Ferenc
Galambos János

8. leány

Gulyás Ferenc
Kónya Lajos
Kukoda László
Lencse Károly
Merkly Tamás
Nagy János

Pintér József
Rauscher József
Solymosi Gyula
Szautner József
Szép Béla
Ulrich Valter

Varga Csaba
Varga Tibor
Vetzl Mihály

Pohlmüller Éva
Pongrácz Klára
Schulcz Klára
Szűcs Margit
Takács Veronika
Ulrich Jolán

Vetzl Margit
Voznek Gizella
Wéber Kornélia
Wittmann Klára

osztályfőnök: Pongrácz Jánosné

Ambrus Mária
Barta Magdolna
Bittmann Erzsébet
Bittmann Magdolna
Bittmann Margit
Braun Ottilia

Dobos Magdolna
Herk Piroska
Keserű Erzsébet
Kőműves Erzsébet
Menczel Klára
Pálinkás Erzsébet

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Akikre büszkék vagyunk
Galambos János
a természettudományok doktora
Galambos János, Zirc 1940. szeptember 1. matematikus. 1963-ban
szerzett diplomát az ELTE TTK-n. Ugyanebben az évben a
természettudományok doktora. 1974-75-ben és 1987-ben Alexander von
Humboldt-ösztöndíj. Az MTA tagja (k. 1993. május 10.). 1978 óta a
Nemzetközi Statisztikai Intézet, 1967 óta a Matematikai Statisztikai Intézet,
tagja, 1978 óta fellow. 2001-től a Spanyol mérnöki Akad. K. tagja. Amerika
Kiemelkedő oktatója (1973). 1963-65-ben a Ghánai Egyetem, 1969-70-ben
a nigériai Ibadanu Egyetem, 1970-től a philadelphiai Temple Egyetem
tanára, 1973 óta prof. Dolgozott a frankfurti Goethe Egyetemen, az Iowai
Állami Egyetemen, a Pekingi Egyetemen, a jokohamai Keio egyetemen, a
spanyolországi Santanderi Egyetemen. Vendégelőadó volt tizenöt
országban. Kutatási területe a valószínűségszámítás, valószínűségi
számelmélet, matematikai statisztika, mérnöki biztonságelmélet. Jelentős
eredményeket ért el a határelosztás-tételekben, szélsőérték-problémák
megoldásában, egyenlőtlenségek kidolgozásában, eloszlásfüggvények
karakterizációjában, hidak, gátak biztonságának, árvizek gyakorisági eloszlásának kiszámításában,
metrikus számelméletben, számelméleti függvények határeloszlásában.
(Akadémikusok Lexikonja 2001.)

A rejtélyes egérfogó
No végre olyan dolgot is csinálsz, aminek hasznát vesszük a háztartásban is, szólt hozzám édesanyám,
amikor a fizika szakkörről hazaérve egy dobozt kezdtem összeállítani.
- Mit gondol édesanyám, mi lesz a dobozból? – kérdem én.
- Hát mi lenne, feleli – egérfogó. Úgyis elszaporodtak az egerek, legalább hasznát vesszük.
- De édesanyám – mondom – ez nem egérfogó lesz, hanem egy rádió, amellyel akkor is lehet
Budapestet hallgatni, amikor a villanyáram szünetel.
- Na aztán ezt nehezen hiszem – szólt édesanyám – de csak csináld. Majd meglátjuk, lehet-e vele
Budapestet fogni, vagy csak egeret.
Bizony, hát így az én édesanyám nem sok ügyességet nézett ki belőlem.
Majd megmutatom én, hogy mit is tanultunk a szakkörben – gondoltam magamban – mert bizony
fizika órán jól megtanuljuk a leckét, a kísérleteket be is mutatja szakkörvezetőnk Barna Lajos tanárom,
de ez mégsem az igazi. Az igazi az, amikor a tanuló maga is elvégezheti a kísérleteket. Ezt tesszük mi
az iskolai szakköri foglalkozások alatt. Amit elméletben tanulunk, annak minden kísérletét magunk
állítjuk össze, végezzük el elejétől végig.
Mily gyönyörű volt a magunk összeállította „Kip” készülékkel hidrogént előállítani, de még a
durranógáz előállításával is kísérletezhettünk. Felvetődik a kérdés: mire jók ezek a kísérletek? Arra,
hogy önállóságra neveljen bennünket, és kedvet adjon a magunk továbbképzéséhez. Olyan feladatot is
megoldjunk, mely nemcsak felöleli az iskolai anyagot, hanem annál jóval többre is képessé tesz.
Nem sok az, amit az általános iskolában az elektromosságról tanulunk és különösen kevés ahhoz, hogy
annak alapján rádiót gyártsunk. De a kedvet és az alapot a fizika szakkörben el lehet sajátítani. A téli
szünidőt arra használtam, hogy megszerkesszem a fentebb említett dobozt, s abban az első kísérleti
rádióvevő készülékemet: egy detektorost. Óriási volt az izgalmam. Először meg kellett szereznem a
szükséges alkatrészeket. Nem sok kellett hozzá, néhány méter szigetelt huzal, pár csavar, stb.
Izgalomban bőven volt részem, mert például a detektort csak Pestről tudtam beszerezni.
Végre minden együtt volt. Megkezdődött a tanulás. Először is megtanultam a készülék működését.
Aztán már nem is volt olyan művészet a szerelés. Amikor minden együtt volt összeállítottam a
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készüléket. És hallgattam. Közben a dugókat szorgalmasan dugdostam, egyik hüvelyből a másikba.
Hátha…..Hátha. Egyszer csak megszólalt. Azt hiszem Archimedesnek nem volt nagyobb öröme, mint
nekem, amikor az első hangokat meghallottam.
Édesanyám! Édesanyám! – kiáltottam.
- Mi baj? – rohant be édesanyám a konyhából.
- Megszólalt az egérfogó! – kiáltottam örömmel.
Pajtások előre, járjatok szakkörre, tanuljatok szorgalmasan, sok örömben és élményben lesz részetek.
Szép Béla
Zirc ált. isk. VIII. oszt. tan.
(Veszprém Megyei Népújság 1954. január 21.)

Visszaemlékezés
Dr.Merkly Tamás:

Az itt megszerzett alaptudás elkísért…..
Jó sorsom és a történelem viharai 1951 januárjában vezéreltek Zircre.
Addig egy kistelepülési osztatlan iskolában jártam. Pár hetes beilleszkedés
után már nem éreztem idegennek magam, ehhez nagymértékben
hozzásegített Kiss Ilona igazgatónő közvetlen anyáskodása, Masszi József
tanár úr tudást sugárzó szigorúsága, Barna Lajos tanár úr fiatalos
dinamizmusa. Ma is jó érzés a lelkemnek Békefi Antal tanár úr „Égig érő
fa” mesejáték rendezése, ahol én voltam az első strázsa mester, papír
alabárdban, Bucsy Balázs minden sportszerető fiatal fiú ideálja vagy Ertl
tanár úr tornász csapat megszervezése, a síelés és vitorlázás rejtelmeiben
történő beavatása.
Jó volt kirándulni Tihanyban. Az itt megszerzett alaptudás elkísért a
gimnáziumi tanulmányok során, nem kis részt vállalva 1958-ban a Pécsi
Orvostudományi Egyetemre történt felvételemhez.
Végzés után a Veszprém Megyei Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati
osztályán dolgoztam, majd az 1975-ben nyugdíjazás miatt megüresedett Zirci Kórház SzülészetiNőgyógyászati osztály élére kaptam kinevezést. Az osztályt 1975-2005-ig, harminc éven át vezettem,
amit nagyon szívesen tettem és megtiszteltetésnek éreztem. Köszönet az iskolának.
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1954-1955
Zirci iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Sipos Erzsébet

Barabás Magdolna
Baumann Lujza
Bittmann Mária
Dobos Anna
Eiselt Klára
Heinrich Mária
Holczmann Klára
Horváth Erzsébet

8.b.

Katzer Mária
Keserű Teréz
Krasnyánszki Anna
Link Irén
Mühlbauer Mária
Németh Magdolna
Piedl Rozália
Pongrácz Judit

Radics Teréz
Réger Erzsébet
Répás Ottilia
Rezeli Katalin
Sági Erzsébet
Stadler Mária
Stumpf Lenke
Szántay Katalin

Szeidl Magdolna
Vetzl Teréz
Wittmann Ilona
Wittmann Mária

Nagy Kálmán
Stadler Jenő
Szakács Mihály
Szűcs Sándor

Varga Zoltán
Wittmann János
Wittmann Vilmos

osztályfőnök: Bucsy Béla

Baumann Ernő
Békefi József
Biber János
Czobor Árpád

Detre Ferenc
Horváth Tibor
Jakab László
Kiss Miklós

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Detre Ferenc
1947-55-ig jártam a zirci általános iskolába. Szeretettel, jó szívvel gondolok tanáraimra, tanárnőimre.
Különösen Békefi Antalra, aki színdarabokat játszatott velünk, az úttörő zenekarral Budapestre vitt
versenyre. Akkor voltam először a fővárosban.
Sipos Erzsébet magyart tanított. Megszerettem az irodalmat, ezért akartam magyar szakos tanár lenni,
ami a pannonhalmi középiskola miatt – 1955 és 1959 között – meghiúsult.
Barna Lajos matematikát, fizikát tanított, nagyon jól. Így a műszaki pályán is megálltam a helyemet. Ő
Zircen kezdte a tanítást. Nagyon hosszú ideig – nem könnyű korszakban – igazgatta az iskolát
eredményesen.
Mikor visszakerültem Zircre a pannonhalmi középiskola, az autószerelői szakmunkásvizsga,
közlekedési mérnöki diploma és az egyéves szentesi AKÖV munka után a ROBIX zirci gyár
jogelődjéhez, sok területen működtünk együtt Barna Lajos bácsival.
Részt vettem két fiammal a nyári és téli táborokban. Először Wohlfart Zsuzsával, majd Hernádi
Judittal végül Porkoláb Évával.
Nagyon szerettem, és lehetőségemhez képest támogattam a sportot. A téli úttörő olimpiákon
eredményesen szerepeltek az iskola tanulói. Több éven keresztül Zircen is rendeztek úttörő olimpiát,
melynek szervezésébe, lebonyolításába bekapcsolódtam. Sok aranyérmes zirci diák volt, főleg sífutó
számokban Soós Laci bácsi és Tamási László irányításával. Lajos bácsi 50 évesen kezdett síelni
Mitón. Sokszor voltunk együtt a táborokban, mely nagy élmény maradt a gyerekeknek és a
felnőtteknek egyaránt.

Dr Stadler Jenő:

Elsőben Invioláta nővér tanított bennünket
Zircen még a világháborús romokat sem tudták eltakarítani, mikor mi 1947 nyarán beiratkoztunk az
akkori iskolába. Édesapámmal mentünk, és a Rákóczi téri fiúiskola legnagyobb termében került sor
erre a hivatalos procedúrára. Az ajtó melletti asztalnál egy fehér fityulás, fekete ruhás apáca ült, aki az
adminisztrációt végezte. A felvételi eljárást Masszi igazgató úr és az elsősök leendő tanítója, Invioláta
nővér intézte. Néhány kérdéssel felmérték a nebulók „iskolaérettségét” és ezt követően megtörtént a
nyilvántartásba vétel.
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Szeptemberben, a mostani tornateremben hatvanhét érdeklődő kisgyerek szorongó szívvel várta, mi
fog történni az iskolában. Felszereltségünk szegényes volt. Egyetlen tankönyvünk a Panna és Pista
iskolába megy cimű olvasókönyv volt, olcsó papírra, három színnel nyomva. Ebből tanultuk meg az
írás, az olvasás és a számolás tudományát. Az általános szegénység fokát talán az is jól jelzi, hogy
naponta mindenkinek egy darab fát kellett vinni az osztály kályhájára. Csak így vált elviselhetővé a
hőmérséklet.
A napot imádsággal kezdtük és végeztük. Májusban a folyosón májusi oltárt állítottunk. A tanév végén
került sor az első áldozás ünnepére, melyen emlékezetem szerint mindenki részt vett, noha már akkor
az antiklerikális propaganda erőteljesen harsogott.
A második évet már állami iskolában kezdtük, mert 1948 nyarán került sor az iskolák államosítására.
A nagy létszámú osztályt ekkor kettéválasztották és egyiknek Dunai Vilmos, másiknak Dr. Czuczor
Sándorné lett a tanítója. Ők tanítottak bennünket a következő három évben.
A felső tagozatos tanulmányainkat több helyen végeztük: A Punk-iskolában (a mostani városi
könyvtár) kezdtük, aztán a Bagolyvárban folytattuk, míg azután a hetedik-nyolcadik osztályt az
Apátság épületének második emeletén fejeztük be.
Az általános szegénység jól összekovácsolta a gyerekek közösségeit. Nekünk a Cigánydomb volt a
legfőbb játszóterünk, télen pedig a sí- és szánkópályánk. Életünk eseményeinek két legfőbb alakítója
és helyszíne az iskola és a templom volt. A ministránsok közössége nagyszerű gyalogtúrákat és
bensőséges ünnepeket szervezett. Az iskolában pedig a szerveződő énekkar és zenekar jelentett fontos
programot az életünkben.
A szakkörök csak kísérői voltak a kulturális tevékenységnek, noha Masszi József bácsi és Barna Lajos
tanár úr mindent elkövetett a helyzet kiegyensúlyozása érdekében. Masszi József bácsi viseltes, barna
aktatáskájában kimeríthetetlen számtani példatárak lapultak. Amíg a Szabad Nép félórákon a testület
tagjainak világnézetét próbálták formálni az agitátorok, mi Masszi bácsi vezetésével a legkisebb közös
többszöröst és a legnagyobb közös osztót kerestük, néha már lankadó buzgalommal. Nyolcadikban
Barna tanár úr nevezetes szorzatokat vésett kitörölhetetlenül az emlékezetünkbe. Sőt, gazdag
életprogramunk mellett még arra is jutott időnk, hogy a rádiós szakkörben először detektoros rádiót
építettünk (ezen hallgattuk a vihar miatti áramszünet alatt a Magyarország-Anglia 7:1-es mérkőzést),
majd év végén megszólaltak 2+1-es saját építésű csöves (lámpás) rádióink.
Számomra még Sipos Erzsébet magyar órái jelentettek meghatározó élményt, akár az irodalmi
műalkotások megközelítése, akár anyanyelvünk szépségének, a nyelvtan szabályainak megismerése
miatt. Ez miatt választottam életpályámat is. Így lettem magyar-pedagógia szakos középiskolai tanár.
Szeretettel emlékezem minden általános iskolai tanáromra – akiket nem említettem név szerint, azokra
is – és szeretettel emlékezem a Zirci Iskolára, osztálytársaimra és barátaimra.
A sors érdekes ajándéka volt, hogy négy évet taníthattam is anyaiskolámban. Ekkori kollegáimra és
tanítványaimra is mindig szeretettel gondolok. Örülök, hogy néhány tanítványom ugyancsak ezt a
pályát választotta és örülök, hogy többekkel találkozva, sok év elmúltával is őszinte szeretettel
gondolnak azokra a magyar órákra, melyeket együtt töltöttünk, amikor Petőfit, Aranyt, Vörösmartyt, a
Szózatot és a Himnuszt tanultuk. Örülök, hogy megőrizték azokat a gondolatokat, mert úgy tűnik,
egyre nagyobb szükség lesz ezekre.
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1955-1956
Zirci iskola végzős diákjai
8.o.

osztályfőnök:Bucsy Balázs

Amberg Lajos
Ambrus Éva
Bittmann Margit
Bittmann Mária
Csányi Tibor
Esső László
Gerlei Csaba
Gurabi Gabriella
Hadnagy Ilona
Holl Antal
Holl Katalin

Horák Márton
Kirsch József
Kormos Erika
Kovács Mihály
Kőrös László
Kövesi Éva
Lőrincz Mária
Magyar Ferenc
Müller Ibolya
Nagy László
Péczi Anna

Piedl Frigyes
Pintér Eszter
Pongrácz Ferenc
Pongrácz Győző
Pribilla Ilona
Rákosi Erzsébet
Rauscher Berta
Regenye Teréz
Réger László
Ruzsonyi Béla
Schwarcz Magdolna

Simon Ferenc
Szabó Elvira
Szabó Emma
Szegfű Borbála
Szép Ferenc
Takács Judit
Voznek Mária
Wittmann Janka

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

1955-1956. tanévben végzett diákok

Első fotó a Tantestületről
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1956-1957
Zirci iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Németh József

Borszuk László
Czobor Pál
Fábián Gábor
Galambos Tamás
Gfellner Jakab
György Ferenc

8.b.

Kirsch Ferenc
Kukoda Miklós
Lencse Károly
Lőrincz Árpád
Pleszinger Sándor
Punk Ferenc

Szemmelveisz Péter
Szendi László
Szűcs László
Takács Sándor
Tihanyi Alajos
Tóth Ferenc

Varga Endre
Wilde László
Wittmann Endre

Nagy Ilona
Pallai Éva
Papp Anna
Putz Gabriella
Rauscher Éva
Rozmann Etel
Szabó Ilona

Szalai Ilona
Szemmelveisz Klára
Szurgyi Anna
Tóth Gabriella
Voznek Edit
Vrabecz Magdolna
Zóny Ilona

osztályfőnök:Barna Lajosné

Békefi Klára
Boros Rozália
Detre Mária
Deutsch Ilona
Deutsch Mária
Gáber Katalin
Hutter Márta

Kiss Marianna
Kormos Beatrix
Kövesi Ilona
Máj Vilma
Mátravölgyi Edit
Merkly Márta
Nagy Erika

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

1956-1957. tanévben végzett diákok

Visszaemlékezés
Józsa Lajos:

…rajzot tanítottam a felső tagozatban
1956-63-ig voltam tagja a Reguly Általános Iskola tantestületének, ahol rajzot tanítottam a felső
tagozatban.

45

A zirci iskola kiválasztásában egyetlen dolog motivált, hogy kiemelkedő zenei élet folyt az iskolában
és a helyi művelődési házban, amelynek később az igazgatója voltam.
Zircre kerülésem után rövid időn belül tagja lettem a már jól működő énekkarnak és a szimfonikus
zenekarnak. Így, a tanításon kívül aktívan művelhettem azt a művészeti ágat, amely a festészettel
együtt meghatározója volt és maradt életemnek.
Az iskolában folyó igényes oktató munka mellett kiemelkedő helyet kaptak a nevelési, képzési
feladatok a tanulók képességeinek megfelelően: pl. ének-zene, sport, színjátszás, stb.
Ezekben a feladatokban, valamint ünnepélyek, vetélkedők szervezésében, lebonyolításában
rendszeresen szerepet vállaltam.
Tanítványaim rajzaiból minden évben kiállítást rendeztem, a nyári szünetekben pedig üdülőtáborba
vittem őket. Közreműködtem a Békefi Antal karnagy és népdalkutató által rendezett „Feneketlen tó”
című gyermekopera zenei munkájában, valamint a színpadi háttér tervezésében, elkészítésében. Az
akkori iskola tárgyi feltételei nem mondhatók ideálisnak, ugyanis négy tantermesre tervezték, de a
megnövekedett gyermeklétszám miatt kénytelenek voltak nyolc tantermet kialakítani. A szerényebb
körülmények ellenére azonban színvonalas és tartalmas munka folyt az iskolában és iskolán kívül is.
Jó visszaemlékezni ezekre az évekre!
1973 óta élek Veszprémben a családommal. 1995-től vagyok nyugdíjas. Mivel már pályakezdő
koromban agilis, érdeklődő ember voltam, így nyugdíjasként is megmaradtak kedvenc
elfoglaltságaim. A sport, az utazások és a zene mellett a festészet az, amely egész életemet végigkíséri.
Családommal együtt gyakran utazom itthon és külföldön is, gyönyörködöm egy-egy ország szép
tájaiban, amelyek ihletet adnak. Így a mai napig festek, alkalmanként kiállításokat rendezek, tehát
nincs időm unatkozni!
Végezetül fontosnak tartom megjegyezni, hogy feleségem is Zircen volt pályakezdő pedagógus, 196571-ig.

1959. burgonyaszedés a termelőszövetkezetben,
Józsa Lajos vezetésével
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1957-1958
Zirci iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Bucsy Balázs

Békefi József
Bittmann Árpád
Czakó László
Czuczor Miklós
Csap Előd
Fehér Károly
Gesztesi János

8.b.

Gróf Zoltán
Hevesi Sándor
Istenes Ferenc
Jely Gusztáv
Kovács György
Lencse Sándor
Pajor Csaba

Petrovics Ferenc
Pintér Zoltán
Pongrácz Gábor
Pongrácz György
Rauscher Miklós
Rommer Ferenc
Strasszer Ödön

Szabó István
Szautner János
Szita Imre
Varga József
Vízer György
Voznek Imre
Zala Jenő

Pallós Mária
Papp Rozália
Pribilla Emerencia
Pszota Katalin
Rimai Mária
Répás Etelka

Schwarcz Lujza
Szeidl Teréz
Szemmelveisz Teréz
Varga Eszter
Wéber Ágnes
Wittmann Mária

osztályfőnök: Kormos Mária Valéria

Baumann Mária
Bálint Anna
Bíbor Ilona
Bognár Magdolna
Göndöcs Klára
Hanich Edit

Heindrich Márta
Kis Markos Rozália
Lencse Éva
Nánási Mária
Ott Edit
Pálinkás Margit

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

1957-1958-ban végzett diákok
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1958-1968
Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3-5.
1962-64. egyigazgatású Reguly Antal Általános Iskola és Gimnázium
1964-től a Gimnázium önálló intézmény

Igazgató:

1958 – 1960. Kálovits László
1960 – 1968. Barna Lajos

Igazgatóhelyettes:

1958 – 1960. Barna Lajos
1960 – 1963. Kormos Mária (Dr.Ott Györgyné)
1963 – 1968. Dr.Stark Elekné (Masszi Margit)

Krónika
1958-1968
Az időszak első éveiben épültek fel a Rákóczi téri iskolai telken azok az épületek, amelyek lehetővé
tették, hogy az általános iskolás diákok kivonulhassanak a Ciszterci Apátság műemlék épületéből.
1960-ban az ezer általános iskolás gyermek tanításához huszonegy tanterem állt rendelkezésre. Az
alsó- és felső tagozat zavartalan tanítása csak a délelőtti és a délutáni váltással volt megoldható.
Ennek a hátrányairól már az iskolatörténet áttekintésében szóltunk.
Az iskolánkból eltávozó tapasztalt pedagógusok helyére, más iskolákból áthelyezett tapasztalt és
frissen végzett pedagógusok jöttek, akik rövid idő alatt beilleszkedtek az új munkakörükbe.
1958-68-as időszakban elsősorban a humán tárgyak tanításának személyi feltételei erősödtek.
Az iskolai, a városi ünnepségeken egy újszerű irodalmi színpadi rendezés jelent meg. Az iskola és a
társadalom kapcsolatát az évről-évre tartalmas ünnepségek élővé varázsolták.

1958-1959
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Békefi Antal

Bittmann Béla
Braun Frigyes
Egervölgyi Dezső
Gfellner János

8.b.

Kirsch Lőrinc
Krasnyánszki Gábor
Nagy Géza
Németh Attila

Németh Miklós
Neuhauser Árpád
Ottling Ferenc
Pallos Mihály

Papp István
Reinicz Ferenc
Varga Lajos

Péczi Erzsébet
Piedl Ida
Rauscher Katalin
Rommer Magdolna
Schwarcz Anna
Szurgyi Magdolna
Truszka Mária

Varga Ibolya
Varga Mária
Voznek Mária
Voznek Mária
Wilde Judit

osztályfőnök: Fecsó Andrásné

Bognár Ilona
Boros Etel
Boros Mária
Eck Erzsébet
Gfellner Klára
Gróf Mária
Gulyás Teréz

Hutter Éva
Kiss Erzsébet
Kolozsvári Ágnes
Kovács Julianna
Kövesi Edit
Meretei Erzsébet
Pál Erzsébet

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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1958-1958. tanévben végzett diákok

Visszaemlékezés
Tegyi Józsefné (Szammer Anna):

…nem kis szorongással kezdtem itt tanítani
Örömmel emlékezem vissza a Zircen töltött éveimre, az iskolára, a kedves kollegáimra. 1958-1972-ig
tanítottam a Reguly Antal Általános Iskolában. Pályám első tizennégy évét idézem most fel.
Nagyon fiatalon, igen lelkesen, de nem kis szorongással kezdtem itt tanítani. Komoly feladattal bízott
meg az Iskolavezetés, egy negyvenhatos létszámú első osztály vezetésével. Mai szemmel ez
kétosztálynyi gyereket jelent. Talán pedagóguspályám legnehezebb, de legszebb feladata volt.
Csodálatos osztályt kaptam négy évre. Mi voltunk az első „nagyfelmenős” osztály. Jól emlékszem
Lohrmann Sutyira, Barna Évára, Németh Évára, Verebi Évára, Nagy Évára és sorolhatnám tovább.
Tehetséges, szorgalmas tanulók voltak. Ekkora kihívásnak megfelelni, csak tapasztalt kollegák
segítségével sikerülhetett.
Ma is nagy elismeréssel gondolok Dr. Szántóné Csöpike kiemelkedő szakmai tudására, önzetlen
segítőkészségére, aki mint munkaközösség vezető egy remek alsó tagozatos csapatot irányított nagy
pedagógiai tapintattal. Mint szülő is kedves emlékeket őrzök erről az iskoláról. Enikő kislányom első
osztályos tanító nénije a kedves, türelmes, mindig mosolygó Etelka néni (Stadler Jenőné) volt, akit ma
is szeretettel emlegetünk. Megtisztelő számunkra, hogy Csöpiéket, Etelkáékat barátunknak
tekinthetjük, azóta is.
Az akkori körülmények talán nem voltak ideálisak, a magas osztálylétszámok, a váltott műszakos
tanítás, a segédanyagok hiánya miatt, mégis élményekben, érzelmekben talán többet tudtunk nyújtani
a tanulóknak. Az érdekes, tartalmas szabadidős tevékenységre alig marad idő, energia. Ez ma hiányzik
az oktató-nevelő munkából.
1972-ben a magánéletem úgy alakult, hogy Veszprémbe költöztünk. Fájó szívvel búcsúztam el első
munkahelyemtől. A Hriszto Botev Általános Iskolában tanítottam huszonhárom évig, harmadiknegyedik osztályban. Tartalmas, szép évek voltak.
1995-ben mentem nyugdíjba, majd hamarosan Budapestre költöztünk gyerekeink közelébe. Mivel
töltöm napjaim, hiányzik-e a gyerekzsivaj? Igen, nagyon hiányozna, ha nem volna két okos, eleven fiú
unokám. Dániel tíz, Péter öt éves. Velük foglalkozni is csodálatos feladat. A régi kollegákat nagy
szeretettel üdvözlöm, az iskola valamennyi dolgozójának újabb sikeres ötvenöt évet kívánok.
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1959-1960
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Bozzay József

Barcsay József
Benefi Pál
Bieber Ferenc
Bieber László
Bittmann Antal
Czuczor Sándor
Dobos Mihály
Drokosch Sándor

8.b.

Farkas József
Horák Ferenc
Kassza István
Klein János
Kormos Mihály
Kurtus Ferenc
Lingl Nándor
Molnár Ferenc

Nagy István
Nemes István
Papp János
Pintér Sándor
Pongrácz Lajos
Rémai István
Révész István
Sipőcz Miklós

Stadler Ferenc
Szvetenay Miklós
Tóth Imre
Ulrich József
Vetzl József

Magyar Emma
Mihályfi Margit
Nádasdi Éva
Ott Klára
Pacher Judit
Pongrácz Ágnes
Rábel Rozália
Strasszer Erzsébet
Szautner Anna
Szautner Mária

Tóth Ibolya
Tóth Mária
Turjanicza Mária
Vati Klára
Wittmann Kinga
Wurst Klára

osztályfőnök: Kovács Józsefné

Amberg Erzsébet
Amberg Rita
Bolla Ilona
Braun Klára
Cserepes Klára
Csőke Katalin
Gesztesi Erika
Göndöcs Anna
Groszeibl Ilona
Gulyás Teréz

Heiter Edit
Hermann Rozália
Holl Mária
Horváth Mária
Kányási Mária
Kiss Éva
Kiss Rozália
Kovács Éva
Kovács Margit
Lakosi Rozália

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

1959-1960. tanévben végzett diákok
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1960-1961
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Barna Lajosné

Bereczki Mária
Bíró Ilona
Bognár István
Bolla Ilona
Boros Ilona
Göndöcs István
Gyimesi Ilona

8.b.

Kis Szabó Margit
Kőműves Gyula
Lingl József
Lőrincz Margit
Máj Imre
Meretei Magdolna
Nagy Éva

Németh Zsuzsanna
Papp Erzsébet
Pintér László
Reiter Mária
Róna Zoltán
Sípos László
Szegvári Nándor

Szirbek Ferenc
Takács Zsuzsanna
Tukovics Mária
Voznek Rudolf

Répás József
Stolcz Teréz
Szalay Erzsébet
Szeidl Mária
Szomjas Ágnes
Tóth István
Vándor Péter

Véber Gertrud
Vitéz Mária
Voznek Sándor
Wohlfart Zsuzsanna

osztályfőnök: Józsa Lajos

Csizmadia József
Dobos Vilmos
Groszeibl Ilona
Hédl Edit
Holl Margit
Karádi István
Keresztény Mária

Lukács László
Molnár Károly
Nagy Károly
Németh Zsuzsa
Ott Györgyi
Pacher Mária
Pucsek Erzsébet

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

1961-1962
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: László Árpád

Antal Dániel
Bakonyi Károly
Barcsai Gábor
Beér Adrienne
Béres László
Bíbor Jenő
Döme Károly
Fazekas István
Fehérvizi Mária
Galambos György
Gulyás Emma

8.b.

Hanich János
Heiter Ilona
Járfás Géza
Jármai Péter
Juhász Margit
Kántor Gertrud
Kánya Elek
Kukoda Erik
Kurtus Gizella
Magyar János
Maurer Ferenc

Maurer Márton
Mike Teréz
Müller Béla
Németh László
Novák Gyula
Padlozsánszki Ilona
Pallos Tibor
Pap Irén
Pill Zsuzsanna
Radányi Gabriella
Szakács Ilona

Szauber Teréz
Szöllősi Imre
Takács Gyöngyi
Temesi Teréz
Tóth Árpád
Tóth Piroska
Tunner Ilona
Tunner János
Vadász Aranka
Varga László
Winter Anta

Nyúl István
Pálinkás Rezső
Papp János
Pleszinger Magdolna
Pleszinger Viktor
Pongrácz Tibor
Pszota Emma
Répás Miklós
Rommer Gabriella
Rozmann Ildikó

Sasvári Klára
Simon Katalin
Szalczer Matild
Szemmelveisz József
Szirbek Mária
Szüszenstein Ibolya
Takács György
Vörös Gizella
Weimper Anna
Wittmann Lenke

osztályfőnök: Barcsai Józsefné

Amberg Alojzia
Baumann Margit
Bognár Júlia
Bolvári József
Boross László
Deutsch Valéria
Drkosch Anna
Fiskál Sándor
Galambos Mária
Gulyás Katalin

Hack Mária
Hapek Ilona
Kadnár Gizella
Kalocsa Ilona
Kersch Gyula
Kirsch István
Kőműves Magdolna
Máj Ferenc
Moór Károly
Neuhauser István

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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1962–1963
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Kurucz Mária

Antal József
Beér Ernő
Béres Piroska
Bittmann Ilona
Bognár Mihály
Borsos István
Burkus József
Csukárdi Ibolya
Farkas Edit Eleonóra
Fiskál Román
Fogl Borbála

8.b.

Földing Ernő
Glegyák Valéria
Gyarmati Ferenc
Hambalgó Julianna
Holczinger János
Holl János
Horák Mária
Horváth László
Karádi András
Leszkovics Antal
Matula Katalin

Molnár Anna
Molnár Ottó
Ott Lajos
Ottling Jolán
Palkovics Janka
Papp Éva
Popovics Erika
Pszota Ágnes
Rauscher Vilma
Regenye Anna
Scharf Erzsébet

Steierlein Ferenc
Stumpf Bálint
Szalay Ildikó
Szappanos Gizella
Szilágyi Imre
Szilárd Balázs
Szirbek Nándor
Szvetenay Edit
Tóth György
Vitéz Ilona

Pacher Antal
Péczi János
Piedl Mária
Pill Károly
Pintér Béla
Polgár László
Punk Tibor
Rozmann Gyula
Scháden Ágnes
Scharf János
Szautner Károly
Szirbek Mária

Tafelner Klára
Török Katalin
Tunner Ferenc
Tunner Lajos
Varga Éva
Vecsei Irén
Vetzl Klára
Volf Mária
Wittmann József
Wittmann Mária
Wurst Erzsébet

osztályfőnök: Alt Ilona

Bakos István
Bálint Ágnes
Bauernfeind Mária
Bereczki Ferenc
Bíró Ibolya
Bíró Mária
Bognár Julianna
Bolvári József
Czakó János
Dávid Ferenc
Dömötör Lajos
Fehér Rozália

Fodor Márta
Gémes András
Göndöcs Mihály
Gyarmati Magdolna
Hajba Éva Marianna
Klein Hedvig
Lakosi Mária
Máj Irén
Molnár Ilona
Móri István
Mürkl Éva
Nagy István Endre

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Barcsai Gáborné (Vetzl Klára):

Egész életemben azt csináltam, amit szerettem: tanítottam
Kevesen mondhatják el, hogy ennyi időt töltöttek el az iskolában, mint én.
Diákként és tanítóként összesen negyvennyolc évet. Ugyanis az iskola
épületében működött az óvoda és rövid ideig a gimnázium is. Az épület
minden zegét-zúgát ismerem, mindegyik termében tanultam vagy tanítottam.
Szerencsésnek mondhatom magamat, mert olyan tanárok tanítottak, akikre
szívesen emlékszem.
Békefi Antal, a bakonyi népdalokkal ismertetett meg. Rá emlékezve én is
megtanítottam néhány dalt tanítványaimnak az énekórákon.
Barna Lajosné, orosz nyelvtanárom volt. Egy alkalommal eltört a keze, ezért
engem kért meg, hogy írjam be a naplóba a tananyagot. Az aláírását is egész
jól tudtam utánozni. Barcsay Józsefné, a tornaórán engem bízott meg a
tornagyakorlatok bemutatásával, néhány alkalommal. Talán már ekkor kedvet kaptam a pedagógusi
pályához. Azóta is példaképeimnek tartom őket.
Büszkeséggel tölt el, hogy abban az iskolában taníthatok, ahova én is jártam, s azokkal taníthattam
együtt, akik engem is tanítottak. Örülök, hogy volt tanítványaim közül többen választották a
pedagógus pályát. Jelenleg is hárman tanítanak a Reguly Antal Általános Iskolában.
Egész életemben azt csináltam, amit szerettem: tanítottam.
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Hutvágner Tamásné (Fehér Rozália):

…nincs szebb mesterség, mint egy kisgyereket megtanítani
írni, olvasni, számolni…
1955. szeptemberében lettem a „Reguly” első osztályosa. Masszi József
tanító bácsi tanított és vezetett a betűk, számok világában. Csodálatos
gyöngybetűkkel írt. Szigorú volt, de nagyon szeretett bennünket.
Szeretettel emlékszem még Wittmann Mária és Flőrich Teréz tanító nénikre,
akik kézen fogva vezettek a tudás birodalmába. Ötödik osztályban Alt Ilona,
magyar szakos tanárnő lett az osztályfőnököm. Nagyon figyelt ránk, segített
bennünket, kisugárzó szeretete végigkísért a felső tagozat évein. Barcsai
Józsefné Irénke néni tanította a testnevelést, Barna Lajos a fizikát.
Szigorúak voltak, de igazságosak. Nekik köszönhetem, hogy a pedagógus
pályát választottam. Nagyon szerettem a testnevelést, versenyekre jártam
Most is emlékszem elismerő, dicsérő szavaikra.
A gimnáziumot Zircen, 1967-ben, a Tanítóképző Főiskolát 1971-ben
Esztergomban végeztem el.
Harmadikos főiskolás voltam, mikor, mint tanítójelölt kerültem a „Regulyba”. Gelesz András, Bandi
bácsi volt az igazgató, Dr. Stark Elekné, Baba néni az igazgatóhelyettes. Szeretettel fogadtak, minden
segítséget megadtak.
Volt tanáraim a kollegáim lettek. Félelem volt bennem, nem is kevés, de az a légkör, ami körülvett,
átsegített a nehézségeken.
Szép emlékek maradtak bennem ebből az időből: Baba volt a közvetlen főnököm, sugárzott belőle
emberséges magatartása, tisztessége. Kimagasló volt szakmai tudása, gyermekszeretete, kedvessége,
kötelességtudata. Nem fukarkodott a dicsérettel tanító – diák iránt, meglátásai, bírálatai tapintatosak,
előremutatóak voltak. Sokoldalú pedagógiai tevékenysége példaként áll előttem most is. Sokat
köszönhetek neki.
Barna Lajos igazgató engem jelölt a Nyelvi Irodalmi Kommunikációs Program elvégzésére. Sokat
tanultam a négy év alatt, ami meghatározta további munkámat.
A Megyei Pedagógiai Intézet felkért szakfelügyelői, majd szaktanácsadói feladatok ellátására. Szép
időszaka volt életemnek ez az idő is.
Elvégeztem a vezetőképzőt. Takács István igazgatása alatt igazgatóhelyettesi feladatok ellátására
kértek, amit még most is végzek.
A vándortáborok aktív résztvevője voltam, pihenőtáborokat szerveztem és szervezek minden nyáron, s
feladatot vállaltam az Erdei Iskola megszervezésében, lebonyolításában.
Kitüntetéseim: 1982. Dicsérő Oklevél, Kiváló Úttörővezető, 1989. Kiváló Munkáért
Ha újra kellene választanom pályát, akkor is ezt választanám. Nincs szebb mesterség számomra, mint
egy kisgyereket megtanítani írni, olvasni, számolni, nevelni szépre, jóra, tisztességre.

53

1963-1964
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Barna Lajosné

Bachstetter Julianna
Bakonyi Zsuzsanna
Bakos István
Cuhavölgyi Klára
Dancs János
Deutsch István
Fodor László
Gulyás Margit
Hanich Ilona
Hay Erzsébet
Hegedüs László
Horák Mária

8.b.

Horák Nándor
Horváth Mária
Járfás János
Kadnár Ferenc
Keresztény Márta
Kovács Erzsébet
Kovács Katalin
Kőműves Etelka
Kuruc Anna
Lukács József
Mihályfi István
Nagy Éva

Németh Károly
Pap Erzsébet
Piller Róbert
Pucsek Mária
Pucsek Sándor
Répás Tibor
Salánki Judit
Sipőcz Erzsébet
Skobrák Imre
Stumpf Gábor
Szakács Tamás
Szemmelveisz Tibor

Szilárd János
Takács Nóra
Tatár Kiss Erzsébet
Tatár Kiss Margit
Török András
Tukovics Éva
Veinper János
Vessző Mária
Vízer László
Wéber János
Weiszmayer József
Wittmann Ferenc

Németh József
Nochta Imre
Péczi Katalin
Pej Gizella
Regenye Rozália
Sárfi Gabriella
Solymosi Ferenc
Solymosi Piroska
Steindl Rezső
Szabó István
SzemmelveiszFerenc
Szolga Anna
Takács Margit

Tamás Pál
Tóth Zoltán
Ulrich Katalin
Valler Ernő
Véghelyi József
Völgyvári Antal
Wágenhoffer Ferenc
Wéber Ágnes
Wittmann Ernő
Wittmann Mariann

osztályfőnök: Kovács Józsefné

Bánfi Mária
Bauernfeind Anna
Békefi Aranka
Béres Erzsébet
Biber Ilona
Burkus Erzsébet
Cseresznyés Imre
Dekovics Hilda
Dobos Erzsébet
Gesztesi Mária
Gfellner Ilona
Heinrich Teréz
Kasper Mária

Kasza László
Kirsch Mária
Kovács Irma
Kőnig Róza
Krausz Mária
Kuti Gábor
Magyar Anna
Máthé Rozália
Mátravölgyi Antal
Müller József
Nagy Borbála
Nagy Judit
Németh Erzsébet

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Farkas Józsefné (Békefi Aranka):

Szerencsés embernek tartom magam
Általános iskolai tanulmányaimat 1964-ben fejeztem be a zirci iskolában. Azon diákok közé tartoztam,
akik szerettek tanulni és szerettek közösségben dolgozni.
Tanítóim és tanáraim, mind kiváló emberek voltak. Alsós tanító nénim Dr. Stark Elekné, Baba néni és
Szammer Anna igazán megszerettették velem az iskolát, a tudás nagyszerűségét. Ma is emlékszem a
sok-sok izgalmas és sikeres szereplésre.
Felső tagozatban is folytattam ezt a munkát. Osztályfőnököm Kovács Józsefné volt. Sikerült
megszerettetnie velünk a természetet. Szinte minden hétvégén kirándulni vitt bennünket. Történelem
szakkört is vezetett. Legnagyobb élményünk volt, amikor egy országos versenyen, Reguly Antal még
élő rokonait kellett felkutatnunk. Kis csapatunk első helyezést ért el. A Budapesten élő egyik
leszármazott személyesen keresett fel bennünket és gratulált sikeres pályamunkánkhoz. A nyelveket és
a zenét már általános iskolában megszerettem kiváló tanáraim jóvoltából. Dr Mitinszky Rezsőné,
„Miti néni”, Békefi Antal majd Bozzay Józsefné, Blanka néni tanáraimnak köszönhetően.
Nagy büszkeséggel vettem át az első helyezésért járó oklevelet és könyvjutalmat, amikor hetedik
osztályos koromban megnyertem a járási orosz nyelvi versenyt. Szívesen emlékszem vissza Józsa
Lajos tanár úrra, aki rajzot tanított. Kézügyességem egyáltalán nem volt, de ő mindig ügyesen
átsegített a nehézségeken. Általa szerettem meg a nyári táborozást. Ötödik osztályos korom óta
minden nyarat valamelyik táborban töltöttem, először diákként, később pedagógusként.
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Talán mi voltunk az iskola történetében az egyedüli évfolyam, akik a fiúk „csínytevése” miatt nem
ballaghattunk a nyolcadik osztály végén.
2004. év júniusában szerveztük meg általános iskolás osztálytalálkozónkat. Csodálatos élményben volt
részünk.
A középiskolát a zirci gimnáziumban fejeztem be 1968-ban. Itt a matematikát, a kémiát, a nyelveket és
a művészettörténetet szerettem igazán. 1972-ben végeztem a pécsi Tanárképző Főiskolán matematika
– kémia szakos tanárként.
Csetényben kezdtem tanítani, majd 1980 óta a zirci Reguly Antal Általános Iskola tanára vagyok.
Különleges élmény volt visszatérni azon tantermek falai közé, ahol régen diák voltam. Aktívan
dolgoztam az úttörőmozgalomban, szívesen vállaltam osztályfőnöki feladatot. A vándortáboros
mozgalomba 1981-ben kapcsolódtam be. Tizenkét vándortábort vezettem az ország legszebb tájaira.
Ez a táborozási forma nagy élményt jelentett felnőttnek, gyermeknek egyaránt. 1992 óta iskolánk
igazgató helyettese vagyok szélesebb körű feladatokkal, nagyobb felelősséggel.
Szerencsés embernek tartom magam. Azt a hivatást választottam és gyakorolhatom ma is, amit mindig
is szerettem volna. Diákok közt az ember elfelejti életkorát. A tanulók szeméből felénk áradó szeretet,
egy-egy diák sikeres felvételije, a jól sikerült szabadidős programok, a szülők elismerése mellett a
harminchét év alatt előforduló kudarcok szinte eltörpülnek. Mindig fontos volt számomra, hogy példa
legyek diákjaim előtt.

Illés Ferencné (Pohlmiller Éva):

Köszönet mindnyájuknak
Illés Ferencné (Pohlmiller Éva) magyar-ének-zeneszakos tanár énekkarvezető,
népdalkör-vezető.
1963-1995 közötti időszakban tanítottam. Énekkart, az iskola első kettéválása
után, 1968-tól vezettem. Az intézményt akkor 2. számú Általános Iskolának
nevezték.
Kezdő vezetőként lelkesen, bár tapasztalat nélkül szerveztem meg munkám.
Felléptünk az iskola szokásos ünnepségein – tanévnyitó, tanévzáró, november
7., március 15., 21., április 4., május 1., kisdobos és úttörőavatás – az alkalomhoz illő kórusművekkel,
dalokkal. Már az első – 1968-69-es tanév tavaszán – járási kulturális szemlén való részvétellel próbára
tettük „tudásunkat”. A kórusban való éneklés öröme, a lelkesedés mindig tükröződött a felsős
énekkaros gyermekek arcán.
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos könnyebb kórusműveiből és mozgalmi dalok
feldolgozásaiból, népdalcsokrok énekléséből állítottuk össze műsorunkat.
Énektanári, karvezetői munkám 1972. januárjában szülés, gyes miatt átmenetileg megszakadt, a kórus
irányítását Holló Miklósné kolleganőm vette át. Ő is hasonló művekkel szerepelt az iskolai és egyéb
ünnepségeken, az úttörő seregszemléken.
1974-ben ismét munkába álltam, s egy évig voltam a kórus vezetője.
1975-től a két iskolából ismét egy, a Reguly Antal Általános Iskola lett, a nagykórus vezetését Bozzay
József, a tapasztaltabb karvezető vette át. Számomra egy kamarakórus vezetését tették lehetővé, s ez a
tény meghatározta a művek kiválasztását, a szereplési lehetőségek számát. 1983-tól eltörölték a
kötelező énekkari tagságot. 1975-től az iskolai feladatok mellett a Művelődési Ház által szervezett,
asszonyokból álló Pávakör vezetésével bíztak meg. Ez a feladat egyre közelebb hozta számomra a
népdalokat, egyre inkább beleszerettem a bakonyi népdalok éneklésébe, az addig ismeretlenek
tanulásába, tanításába.
Az ének-zene tanterv lehetővé tette, hogy egy-egy helyi népdalt is betervezhettünk az iskolai
tanmenetbe. Talán ez játszott közre abban is, hogy 1985-ben, mikor ismét két iskola lett az egy nagy,
harminckét tanulócsoportos intézményből, akkor kisebb létszámúra zsugorodott énekkar mellett egy
diáklányokból álló népdalkört is alakítottunk.
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Tagjai főleg hatodik-nyolcadik osztályos lányok voltak: Palkovics Anita, Németh Szilvia, Katzer
Nóra, Szedlmajer Gizella, Valler Szilvia, Bittmann Angéla, Vesztergom Andrea, Molnár Júlia, Sajgó
Zsuzsanna, Marton Eszter, Sógorka Klaudia, Varga Viktória, Holczinger Judit, Svéd Georgina
Szívesen énekelték a bakonyi népdalokból kötött csokrokat a kulturális szemléken, énekkari próbákon.
Közreműködtek a nyugdíjasklub tagjainak ünnepségein, a Reguly Antal Múzeum Népművészeti
Alkotóház néprajzi állandó kiállításának megnyitásán. Az új iskola névadó ünnepségén, mikor az
Békefi Antal nevét vette fel, örömmel énekeltük a jeles népdalgyűjtő, népzenetudós kedvelt dalaiból
összeállított dalcsokrot.
Az egyéni és csoportos népdaléneklési találkozókon is szerepeltek tanítványaim, amelyeket a Békefi
Antal Társaskör szervezett.
Utoljára 1995-ben, Veszprémben Jagudits Katalin népdaléneklését dicsérte meg az éneklő gyermekek
teljesítményét értékelő Szakértői Bizottság.
Zircen születtem. Az általános iskolát a szülőhelyemen 1954-ben végeztem el, a Reguly iskola jogelőd
intézményében. Szívesen emlékezem azokra az évekre, amikor a tanulás mellett kiváló tanáraink
irányításával, szervezésével lehetőségünk volt több szakterületen próbára tenni tehetségünket,
szorgalmunkat.
Családunkhoz közel állt a klasszikus zene. Édesapám, Pohlmiller József, tagja volt a Zirci
Szimfonikus Zenekarnak, nővérem szépen zongorázott, én hegedülni tanultam Létrai Gyula karnagy
úr irányításával. Így lehettem tagja Békefi tanár úr vezette úttörőzenekarnak, nyolcadik osztályosként
az együttes koncertmestereként, de tagja voltam az úttörő nagykórusnak is. Korosztályom
felejthetetlen emlékeket őriz a helyi, a járási, a megyei és nem is beszélve az országos szintű
szereplésekről, a rádió felvételekről.
Örömömre szolgált, hogy gimnazista koromban tagja lehettem a Szimfonikus Zenekarnak. Az énekzene tanári pályaválasztásomat az említett évek nagymértékben meghatározták.
Nagyon szerettem sportolni is. A tornát, atlétikát, Ertl János és Bucsy Balázs tanáraim szerettették
meg velem. Járási és megyei versenyeken mindig jó helyezéseket értem el.
Hálás vagyok minden tanítómnak, tanáromnak, hogy alapos előkészítést kaptam tőlük a középiskolai
tanulmányaimhoz, a tanári pályámhoz pedig adták az őszinte, személyes példájukat. Megtisztelő volt
számomra, hogy néhányukkal még egy tantestületbe tartozhattam. Köszönet mindnyájuknak.
(Lejegyezte: Géring Klára)
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1964-1965
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Szabó Mária

Bachstetter Katalin
Berkes Attila
Biber István
Borsos Anna
Dekovics Károly
Deutch György
Gálos Mária
Gulyás Károly
Hannig Gábor

8.b.

Hajba Dezső
Honbolygó Ferenc
Horváth Margit
Kalocsa Lajos
Kucsera Mária
Leszkovics József
Lukács Mariann
Mayer János
Máhr Gabriella

Németh Borbála
Pucsek Mária
Rutterschmidt Zsuzsa
Salánki Adél
Stéber Erzsébet
Stéber Tibor
Svéd Ilona
Szakács Erzsébet
Szirbek Etelka

Szommer Lőrinc
Szöllősi Julianna
Tell Julianna
Tell Márta
Ulrich Anikó
Ulrich Gizella
Veinper József
Vesztergom Mária

osztályfőnök: Meretei Erzsébet és Illés Ferenc (szakfelügyelő)

Adamovich Beatrix
Aschenbrenner Mária
Albert Géza
Buchwald Antal
Cziráky György
Gfellner Péter
Gyimesi Antal
Hebling Erzsébet
Heblinger László
Hegedűs József
Holl Ilona
Homoki Magdolna
Kánya Mária
Kuti István
Manninger Ferenc
Nagy Ilona
Polgár Katalin

Rábel János
Sajgó Erzsébet
Sági Ottó
Slánicz Károly
Solti István
Sógorka István
Svéger Sándor
Szalczer Anna
Szalay Attila
Szalai Tibor
Szalay Ferenc
Szautner Ferenc
Takács Anna
Udvardy Edit
Vörös Éva
Wittmann Kálmán
Wittmann László

8.c. osztályfőnök: Alt Ilona
Amberg Ferenc
Aschenbrenner Ernő
Brenner Judit
Deutsch Margit
Fazekas Ilona
Fodor Katalin
Galambos Ilona
Gyimesi Ilona
Hack Anna

Hapeck Gyula
Heiter Mária
Holczinger Mihály
Holly Emil
Kamondi Mária
Kasper Károly
Kassza Mária
Link Mária
Mátravölgyi Erzsébet

Neubauer Ibolya
Pill Gábor
Pleszinger Ilona
Pongrácz Erzsébet
Rottenbücher Teréz
Sági László
Strasszer László
SzemmelveiszTamás
Szirbek József

Szórádi Erzsébet
Takács István
Varga Károly
Váczi Béla
Vessző János
Wolf Magdolna

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Akikre büszkék vagyunk
Szakács Erzsébet tanuló
a járási matematika és helyesírási versenyen első,
a megyei matematika versenyen második helyezést ért el.
Felkészítő: Illés Ferenc, Takács Istvánné
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Visszaemlékezés
Élete értelme a tanítás
Pontosan negyven évvel ezelőtt, 1965-ben búcsúztatta Illés Ferenc, azt a nyolcadik osztályt,
melyet tanév közben vett át Meretei Erzsébettől. Egyik tanítványa Hebling Erzsébet volt, aki
nagy-nagy szeretettel emlékszik vissza Csöpi nénire és Feri bácsira.
Első osztályos korában, otthon a babáit próbálta meg ugyanúgy tanítani, mint őt az iskolában Dr.
Szántó Józsefné Csöpi néni. Ekkor határozta el, hogy tanár lesz. Az első osztályfőnök biztató
szavai a mai napig kihatnak életére, oktató-nevelő munkájára.
A matematika ízének felfedezését Illés Ferencnek köszöni. Ő volt, aki mindig segített, aki
figyelemmel kísérte, akinek hatására középiskolába, a zirci gimnáziumba engedték szülei
továbbtanulni.
Amikor felvették a szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-fizika szakára, elment és
megköszönte munkáját matematika tanárának, aki a következő útravalót adta: „Tanuljon végig
szorgalmasan, és meglátja, élete legszebb öt éve lesz, amit az egyetemen eltölt. ”A tanácsot
megfogadta, és valóban csodálatosak voltak ezek az évek.
1974-ben kapta meg első középiskolai matematika – fizika tanári diplomáját, majd 1988-ban a
másodikat, a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen számítástechnika szakból.
Egy év kihagyással a zirci III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában tanít 1974-től.
Élete értelme a tanítás, amit szívvel-lélekkel végez.
Általános iskolás korában, felső tagozaton már nagyon szívesen elmagyarázta társainak az
anyagot, ha nem értették. A segítség nagy örömmel töltötte el. Az egyetemi évek alatt is számos
tanítványa volt. Magas szintű pedagógiai munkájának eredményességét mi sem bizonyíthatja
jobban, mint hogy volt olyan tanítványa, akit 100%-os teljesítménnyel vettek fel az egyetemre, de
a többieknek sem volt okuk szégyenkezniük.
Végezetül az iskola valamennyi diákjának, pedagógusának a további munkájához nagyon sok
sikert kívánt.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)
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1965-1966
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Olasz Ferenc

Bakos Győző
Csepeli Mária
Döme Mária
Dukai Károly
Fodor Mária
Galgán Gabriella
Gulyás Mária
Hay Gertrúd
Hack Márton
Hasprai Árpád
Hombolygó László

8.b.

Honyecz Valéria
Kamondi Ferenc
Kiss Szabó Mária
Kiss Szabó Zsuzsa
Koncz Adrienn
Kőműves Ildikó
Kredics Erzsébet
Kukoda Árpád
Magyar József
Matolcsi Anna
Nagy Zoltán

Németh János
Palkovits Gyula
Pucsek Irén
Rábel Mária
Répás Katalin
Rutterschmidt Zsuzsa
Ruzsonyi Gábor
Stumpf László
Svéd Veronika
Szabó József
Szász István

Szalay Ágnes
Szaturi Miklós
Szemmelveisz Anna
Szemmelveisz Zsuzsa
Szendi Sándor
Szóllás János
Völgyvári István
Wirth József
Wirth Ferenc
Wittmann György

Planéta Ilona
Punk László
Sági Mária
Sótonyi Zsuzsa
Stolcz Ödön
Schwéger Imre
Szabó Irén
Szalay Zsuzsa
Szappanos Éva
Szautner Erzsébet
Szegvári Szilvia

Szőllősi Mihály
Takács László
Tell Éva
Tóth Bence József
Ulrich Ferenc
Ulrich István
Wágenhoffer Mária
Wittmann János
Wolf Ferenc

osztályfőnök: Barcsai Józsefné

Amberg István
Ács Árpád
Bakos Irén
Boa Mária
Cuhavölgyi Emília
Fiskál Katalin
Gfellner Zoltán
Illikmann János
Jakab János
Kalapos József
Katzer Klára

Kersch László
Kovács János
Lóth József
Magyar Géza
Maurer Imre
Maurer József
Molnár Lajos
Mühlbauer István
Müller Anikó
Nádasdi Ilona
Piedl János

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Müller Anikó:

meglátták bennem a „kis népművelőt”
Visszaemlékezve az általános iskolai évekre, teljesen bizonyossá vált számomra, hogy már ekkor
elindultam azon a pályán, amelyen később hosszú évtizedekig
jártam. Népművelő-könyvtáros diplomát szereztem a
Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Több mint harminc évig
népművelőként dolgoztam, ma, pedig könyvtáros vagyok
szülővárosomban.
Az alább leírtakból kitűnik, hogy már kisgyerekkoromban is
szerettem írni, tudósítani, szervezni, feladatokat vállalni és
mindent a legjobb tudásom szerint maximálisan teljesíteni.
Heblingné Kurucz Mária tanárnő biztató szavai hatására
egymásután születtek meg verseim. Az iskolai élet aktuális
eseményeiről diáktársaimat kezdetben az iskolai faliújságon
keresztül értesítettem. Később, 1965-től a Napló című megyei
napilap tudósítója lettem. Minden fontos eseményről
beszámoltam, ami aztán nyomtatott formában nagyon sok ember
tudomására jutott. Ezzel is népszerűsítettem iskolámat.
1965-ben, a Pajtás újságban olvastam egy kiírást „nyári őrs”
szervezésére. Nyolc fővel megalakítottam a Kossuth Zsuzsa
őrsöt. Előírt próbákat kellett teljesítenünk, amit természetesen
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igazoltatnunk kellett. Ilyenek voltak pl.: Négy kirándulás, négy önzetlen cselekedet, védetté
nyilvánított területek felkeresése, két idegenvezetés, VIT-tusa sportverseny megszervezése. Titokzatos
útjelrendszert, búvóhelyet, főhadiszállást alakítottunk ki. Két alkalommal a Pajtás szerkesztői is
meglátogattak bennünket.
Ma is őrzöm azokat a táviratokat, amelyet érkezésük előtt küldtek. Nagyon jó volt az a nyár. Itt is
bizonyíthattam jó szervező képességemet, ugyanúgy, mint amikor megalakítottam iskolánkban a
„Bagolyhuhogás” szerkesztőségét. Nyolc-tíz fős csapattal dolgoztam, tudósításokat készítettünk a
faliújságra egy-egy osztály életéről, jeles eseményekről. Az írás, újságírás szeretete azóta is
megmaradt. Ma is gyakran olvashatók cikkeim a megyei és a helyi lapban. Helytörténeti anyagokat
gyűjtök, kiadványokat állítok össze.
Végül de nem utolsó sorban szeretném néhány tanítóm, tanárom nevét megemlíteni, akiknek az
indíttatásomat köszönhetem ezen a pályán.
Dr. Szántó Józsefné, Wittmann Nándorné,
akik nagy szeretettel vettek körül bennünket.
Kormos Mária, Heblingné Kurucz Mária, Dr.
Stadler Jenőné, Kovács Józsefné, Barcsay
Józsefné, Olasz Ferenc, Tegyi József. Ők
mind, a maguk szakterületén kiváló
pedagógusok voltak, akik egyenként és
együttesen is a tanítványokért éltek és
dolgoztak.
Köszönöm
nekik,
hogy
felfigyeltek rám, bíztattak, meglátták bennem
a „kis népművelőt”, segítségemre voltak a
pályaválasztásomban. Mindig hálás szívvel
gondolok rájuk.
(Lejegyzete: Bácsiné Nyiri Éva)
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1966–1967
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Dr. Ott Györgyné

Adlovits István
Borsos Zsuzsanna
Cseglédi Vilma
Csepeli Vilma
Egervölgyi Éva
Homoki Gabriella
Horváth Franciska
Horváth Sándor
Kalocsa László

8.b.

Ott Ágota
Papp Zsuzsanna
Rábel Mária
Rábel Teréz
Ring Mária
Sarf Melinda
Sógorka Regina
Stolcz Ödön
Szakács Sándor

Szalay László
Szarvas Mária
Szórádi Regina
Udvardi Éva
Vaskor Mária
Wittmann Ágnes
Wittmann István

Nagy Gyöngyi
Neuhauser Julianna
Németh Gyöngyi
Pej Ilona
Peszmeg Jolán
Petró Károly
Pintér Ilona
Sági Mária
Scharf Katalin

Szalay László
Szirbek László
Szommer Erzsébet
Turi Ferenc
Ulrich Julianna
Valler János
Wittmann Erzsébet

Fogl Ferenc
Németh László
Pálfi Rozália
Pálinkás Mária
Rommel Judit
Sági József
Sárfi József
Szilárd Mihály

Galgán István
Tóth Ilona
Török Magdolna
Varga Mária
Véber Ferenc

osztályfőnök: Takács Istvánné

Ambrus János
Brunner Eleonóra
Dabasi István
Dobos Márta
Dömötör Aranka
Fazekas Erzsébet
Galambos László
Gálos Ágnes
Hebling István

8.c.

Kárer Anna
Kovács Irén
Kovács Karolin
Kovács Mária
Kurucz Erzsébet
Lingl Gyula
Manninger György
Mayer Rózsa
Nochta Julianna

Kamondi István
Kasper Ágota
Katzer Éva
Kirsch Teréz
Kovács Veronika
Kőszeghy Péter
Kuzman Éva
László András
Mészáros Julianna

osztályfőnök: Bagoly Lászlóné

Békefi Marianna
Buchwald Anna
Dublecz József
Hannig László
Horváth János
Kaszás Tibor
Katzer József
Kersch Magdolna

Böszörményi Emőke
Kovács Ferenc I
Kovács Ferenc II
Kőműves Mária
Máj János
Mihályfi Vilmos
Mikus Mária
Neubauer Mária

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Molnár Józsefné:

In memoriam Reguly iskola
1966-ban végeztem a pécsi Janus Pannonius Tanárképző Főiskolán magyar-történelem-orosz szakon,
és első és egyetlen munkahelyemet, pályázat révén nyertem el a zirci Reguly Antal Általános
Iskolában.
Harmincnégy évet töltöttem el ott 2000. júniusáig, nyugdíjba vonulásom időpontjáig.
Mivel családom tagjainak életkörülményei úgy alakultak, és Győr megyei lévén, három éve elhagytam
Zircet és jelenleg szűkebb szülőhazámban élek. Nyugdíjas tevékenységeim közben rengeteg időm van
emlékezni, és mire is tudnék legtöbbet, mint a Zircen eltöltött harmincnégy év eseményeire,
kollegákra, ismerősökre, tanítványokra.
Számomra az iskola nemcsak munkahely volt, hanem változatos, érzelmekben gazdag, színes
életpálya. Mindössze két évet tanítottam osztályfőnökség nélkül, így bőven volt részem abban, hogy
bensőségesebb, felelősségteljesebb kapcsolatot alakíthassak ki tanítványaimmal, megismerhessem
sokféleségüket, érezhessem szeretetüket, hálájukat, ragaszkodásukat. Megkapó élmény volt hosszú
évek multán is, ha az utcán egy-egy találkozáskor a legvásottabb, legvagányabb volt tanítványok
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köszöntöttek, a legnagyobb tisztelettel. De volt részem emlékező, köszöntő képeslapokban, levelekben
is; nem is olyan régen egy Kanadában élő többgyerekes családanyától.
Jó néhány kiemelkedő, tehetséges lánnyal, fiúval is foglalkoztam: részt vettünk megyei versenyeken is
irodalomból, történelemből. Aranyérmes Kazinczy-díjas tanítványaimmal is büszkélkedhettem.
Hosszú évekig rendszeresen készültünk társadalmi ünnepek alkalmából iskolai és városi szinten is
irodalmi színpadi megemlékezésekkel. Komoly munka és szórakoztató együttlét volt számomra a
szavalóversenyekre való felkészítés, a szereplésekkel járó közös izgalom.
Honismereti szakkörön együtt kutattuk Zirc történelmi emlékeit, gondoztuk tavasszal és ősszel az
Árpád-kori templommaradvány helyszínét. Ismerkedtünk Zirc nagy szülöttjének, iskolánk
névadójának, Reguly Antal életével, munkásságával.
Fáradozás mellett örömöt és élményt jelentettek a közös kirándulások, amikor együtt ismertük meg az
ország tájegységeit. Magyar és történelem szakom kifogyhatatlan lehetőségeket nyújtott, hogy a
gyerekeket az életre, a szépség és igazság meglátására neveljem.
Még elmélyültebb tartalmat adott az iskolához való kapcsolatomnak, hogy anyaként és nagyanyaként
is végigkísérhettem mindkét gyermekem és unokám általános iskolai éveit, átérezhettem a ballagási
búcsúzás élményét. Lányom, Molnár Ildikó ugyancsak itt kezdte el pedagógusi pályáját, együtt
dolgozhattunk tizenöt évig.
Jól éreztem magam munkatársaim között; jó néhányukkal közös munkák élménye, sikere kötött össze.
Kellemes élményeim fűződnek tantestületi összejövetelekhez, kirándulásokhoz, de egyszerű
hétköznapi beszélgetésekhez is. Éreztem kedvességüket, megbecsülésüket, szeretetüket.
Néhány évig szakszervezeti vezetőként is képviseltem pedagógustársaim érdekeit; a rendszerváltás
idején még országos pedagógustüntetésen is részt vett kis küldöttségünk Budapesten. Izgalmas,
felejthetetlen élmény volt.
Iskolám lehetővé tette, hogy több továbbképzésen résztvehessek, kitekinthettem a „nagyvilágba”,
környező iskolák sok kitűnő pedagógusával ismerkedhettem meg; országos szaktekintélyektől
hallgathattam előadásokat szaktárgyaimmal és a pedagógiával kapcsolatban. Élmény volt néhány
országos, hosszabb időtartamú továbbképzés is, pl. történelem tanárok nyári egyeteme Keszthelyen,
Vépen.
Nagyon sokat kaptam a zirci Reguly Antal Általános Iskolától. Amikor reggelenként beléptem az
épületébe, ritkán jutottak eszembe magánéletem gondjai, bajai. A válságos időszakokat segített
átvészelni, mert szerettem a munkámat, a munkahelyemet.
Nincs olyan nap, hogy eszembe ne jutna valamelyik volt kollega, és az eltávozottak is az emlékeimben
élnek.
Köszönet Zircnek, köszönet a Reguly iskolának, köszönet a volt kollegáknak, tanítványoknak!

Füstös Béláné Szabó Klára:

Emlékek, érzések az évfordulón
Az autóbuszon, ami Zircre vitt, olajszag és nagyon meleg volt. Az utasok csendben néztek maguk elé,
vagy halkan beszélgettek, ennél többet nem is érzékeltem a külvilágból, annyira izgatott voltam,
hiszen az Ikarus, életem első munkahelyére vitt.
Végre megérkeztünk! Körülnéztem a városka napfényes főterén, és remegő lábakkal elindultam az
iskola felé.
1966. augusztus 25-e volt, ennek majdnem negyven éve!
Most mégis, ennyi év után, mint egy hömpölygő, fényes lávafolyam borítanak el a Zircen töltött négy
év emlékei.
Ahogy mondani szokás, a torkomban dobogott a szívem, mikor beléptem a Reguly Antal Általános
Iskola kapuján. Barátságos, világos, modern épület volt. A tanáriba érve beszélgető, jövő-menő
kollegákkal találkoztam, akik kíváncsian, de kedves mosollyal fogadtak. Biztató szavaik hallatán
kezdett oldódni a szorongásom, az ismeretlentől való félelmen enyhült.
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Sokat segítettek a beilleszkedésbe a kollegák: Barna Lajos igazgató Dr. Starkné, Baba néni igazgató
helyettes, Csöpi, Muci, Eti, Jucika és a többiek. Mindig készek voltak kérdéseimre válaszolni,
problémáimmal foglalkozni.
Aztán ott voltak a velem együtt érkező pályakezdők, és a többi fiatal: Panni, Marcsi, Mari, Erika.
Velük megélt események: irodalmi színpadi szereplések (köszönet Csudai Bertalannak a gimnázium
igazgatójának), a Patkóban összejövő asztaltársaság eszmecseréi, a szolgálati szobában eltöltött közös
felkészülések – vázlatírás, szemléltető eszközök készítése, füzetjavítás stb. – mind az otthonosság
érzését erősítették bennem.
És a tanítványok! Éva, Zsuzsa, Marina, Feri, Csaba, Ákos, István és a többiek! Vajon Ti is emlékeztek
a közösen elvégzett, néha nehéz, néha örömteli közös munkánkra?
Reménykedem, hogy a velem töltött évek, ha csak egy-egy pillanatra is, de megőrződött bennetek!
Hosszú a lista, amiről még írhatnék. A szülőkről, akik elfogadtak, a környező hegyekbe tett
kirándulásokról, az ünnepélyekről, az eplényi és tündérmajori tagiskolákban végzett helyettesítésekről,
ahol az összevont osztályokba tanuló gyerekek szinte Móra Kincskeresőjéből léptek elő. És a városról,
melynek hangulata, illata, hangja sokáig elkísért az évek során.
A zirci Reguly Antal Általános Iskola, az első munkahelyem, meghatározó volt további életemre.
Tartást, az emberek, gyerekek tiszteletét, a munka szeretetét, a megértést, a türelmet erősítette
bennem.
Számomra akkor, 1966-ban, Kosztolányi kicsit átalakított soraival szólva – k.inyílt az ég.
Köszönet érte!

Kasper Ágota:

….munkám igazi elhivatottság számomra
Az általános iskola első-második. osztályában Dr Szántó Józsefné, Csöpi néni kiváló alapozó
munkájának köszönhetően tanulmányi eredményem mindig nagyon jó volt.
Vadász édesapámmal, számtalanszor jártuk együtt az erdőt. Ennek köszönhető, hogy nagyon
megszerettem a természetet, az állatokat és a növényeket.
Ott Györgyné, Mara néni biológia óráin ismereteimet tovább mélyítettem. A tanultakat sokszor
összevethettem a természetben tapasztaltakkal.
A harmadik-negyedik osztályban Detre Ferencné, majd ötödik-nyolcadik osztályban, pedig Takács
Istvánné volt az osztályfőnököm. Szívesen emlékszem vissza Dóri néni történelem és magyar óráira.
Legmaradandóbb élményeim az év végi kirándulásokról vannak. Nagyon jó volt a célirányok
kiválasztása, a programok megszervezése. Osztályunk ekkor formálódott közösséggé.
Társaim nagy részével együtt a zirci gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat. 1971-ben érettségi
után bekerültem a zirci Természettudományi Múzeumba preparátornak. Azóta is itt dolgozom,
muzeológus, könyvtárosi beosztás után, 2002-től az intézmény igazgatójaként.
Közben levelező tagozaton három diplomát szereztem: 1978-ban a pécsi tanárképző főiskolán
biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári, 1994-ben a budapesti Eötvös Lóránt
Tudományegyetemen könyvtárosi, végül 2002-ben a veszprémi Hittudományi Főiskolán hitoktatói
diploma.
Munkámat érdekesnek, fontosnak tartom, igazi elhivatottság számomra.
Dr. Tóth Sándornétól tanultam meg, hogyan kell a természet szépségeibe, titkaiba beavatni a
gyerekeket úgy, hogy a későbbiekben is nyitott szemmel és füllel, szívesen, aktivan vegyenek részt a
túrákon. Ezt a tudást az erdei iskolás csoportok vezetésénél adhatom tovább.
Büszke vagyok gyermekeimre, akik szintén a Reguly Antal Iskolába jártak. Pétert, Szalainé Reszegi
Ilona és Keresztesi Andrea, Katát, Fürst Lajosné és Molnár Józsefné indította el a tanulás útján. Fiam a
veszprémi egyetem Szálloda és Idegenforgalmi szakán diplomázott, most a második diploma
megszerzésén dolgozik. Lányom a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetem Jogi karán, ebben a
tanévben fog végezni.
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Immár hét éve önkormányzati képviselő is vagyok, az Oktatási Bizottságot vezetem. Kevés
szabadidőmet családomnak szentelem, szívesen olvasok.
Nagyon jó volt, ha csak röviden is, de visszaemlékezni, felidézni az elmúlt éveket.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)

Kugler Lajosné (Fazekas Erzsébet):

Visszajöttem iskolámhoz
1959-től kisebb megszakításokkal életem meghatározó színtere a Reguly Antal Általános Iskola. Itt
tanultam meg írni, olvasni Dr. Szántó Józsefné, Csöpi néni szerető gondoskodásával. Detre Ferencné,
Anitól a felső tagozaton Takács Istvánné, Dórika néni vette át az osztályunkat. A gyerekekkel,
felnőttekkel való kedves beszédstílusára, nyugodtságára ma is nagyon jó visszagondolni. Később,
felnőttként munkatársak lettünk.
Kedvenc tantárgyam volt az orosz és a magyar. Barna Lajosné, Szöszi néni és Hebling Lajosné
vezetett be az orosz nyelv világába, mutatták meg annak szépségét.
Dóri néni irányításával az irodalmi színpaddal kulturális seregszemlén eredményesen szerepeltünk.
Nyolcadik osztály végén jutalomtáborba mehettem, néhány úttörő társammal Csillebércre. Szerettem
úttörő lenni. Ez a szervezett forma a mai gyerekek életéből hiányzik. Kár, mert nem volt rossz dolog.
1978. október 1-jétől egy új álláshelyet létesítettek volt iskolámban, melyre felkértek, hogy vállaljam
el. Így kerültem jelenlegi munkahelyemre. Akkor napközis adminisztrációval foglalkoztam. Közben
egy tanév erejéig kipróbáltam magam, mint napközis nevelő. Mindig vonzott a pedagógus pálya,
tetszett is, szerettem is, de az érettségi utáni sokéves kihagyás miatt nem mertem vállalni a főiskolát.
Így visszatértem az irodába. 1985. augusztus 1-jétől, iskolatitkár lettem. Szeretem a munkámat. Igaz,
hogy kevesebb ideig, de a gyerekek között vagyok.
Két gyermekem is itt végezte el az általános iskolát. Amikor Anita első osztályos lett, akkor indult a
Zsolnay program. Alsó tagozatban Hutvágner Tamásné volt az osztályfőnöke, felső tagozatban pedig
Keresztesi Gábor. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola elvégzése után második diplomáját a budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Ma Budapesten él és vezető beosztást tölt be egy
bankban. Balázs fiam osztályfőnökei Galambos Ferencné és Lajkó Tiborné volt. Ő informatikus
mérnöki diplomát kapott a győri Széchenyi Főiskolán. Jelenleg is ott él és dolgozik. Mindkettőjükre
nagyon büszke vagyok.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)
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1967-1968
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Barna Lajosné

Barna Éva
Bittmann Ottó
Dóber Judit
Földing Katalin
Galambos Gábor
Gémes Ágnes
Hebling János
Hédl Éva
Holl Magdolna

8.b.

Vaskor Anna
Vessző Mária
Vitéz Csaba
Vóznek Margit
Wittmann Erzsébet
Wurst Márta

Kaufmann Ferenc
Kersch Ferenc
Magyar Erzsébet
Magyar Éva
Molnár Teréz Katalin
Mór Miklós
Nagy László
Németh Sándor

Pacher Erzsébet
Pongrácz Katalin
Punk László
Regenye Imre
Steindl Zsuzsanna
Szemmelveisz Valéria
Takács Éva
Vajcs Margit

Wetzl Klára
Véber Ilona
Véber József
Wittmann Károly
Wittmann Sándor

osztályfőnök: Gáldonyi Béláné-Juhász Katalin

Bauernfeind Júlia
Bittmann Erzsébet
Bognár Imre
Bujtás Rozália
Gfellner Éva
Göndöcs József
Holonics Éva
Horák József
Horváth Zoltán

8.d.

Nagy Éva
Németh Attlia
Németh Éva
Piedl Péter
Slánicz Márta
Solti Erzsébet
Spanberger József
Szalay Mária
Trungel Ferenc

osztályfőnök:Szomjas Lajosné

Drexler Lőrinc
Dülk Ferenc
Gesztesi Gabriella
Holler Judit
Holly Judit
Horváth Rozália
Kadnár János
Kaszás László

8.c.

Járfás Győző
Katzer Éva
Kovács József
Laczkovics Irén
Lohrmann Mária
Manzini Mária
Matolcsi István
Mátravölgyi Katalin
Molnár Mária

Kajtár Magdolna
Kecskés Imre
König Ágnes
Molnár Mária
Nádasdi Tibor
Nagy József
Nyúl Árpád
Paska József
Réger Rezső

Répás Gábor
Rommer Edit
Rottenbücher Antal
Sánczi Imre
Sánta Valéria
Seliga Mária
Sípos Franciska
Szabó Mária
Szabó Péter

Szabó László
Szalczer Hilda
Szemmelveisz György
Tell György
Udvardy Tamás
Varga Mária
Wittmann Gábor
Wolf Mária

Pucsek Rózsa
Reiter Anikó
Salánki Sándor
Sebestyén Mária
Steierlein Rózsa
Stéber Mihály
Svéger György
Svéger János

Szentmiklósi István
Török Ibolya
Városi Margit
Völgyvári Gyula
Vörös József
Vurst Éva

osztályfőnök:Viszló Lászlóné

Bacsák István
Bodó Attila
Braun Ferenc
Dobosi Eszter
Fiskál Teréz
Gábos István
Gulyás Ferenc
Gyarmati József

Juhász Katalin
Hanich Ferenc
Hasprai Katalin
Horák György
Koncz Ágnes
Köller Aranka
Kucsera Ferenc
Piros Mariann

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Bittmann Ottó:

Az iskoláról csak kellemes emlékeim maradtak
A zirci Reguly iskolában eltöltött nyolc évről, emlékeimről, élményeimről, életem további
alakulásáról.
1968-ban végeztem harminckét társammal együtt az iskola 8.a osztályában. Az iskoláról csak kellemes
emlékeim maradtak. Az új iskolába jártunk, az akkori igazgatóval, Barna Lajos bácsival az élen. Sok
kedves tanárom volt. Tegyi József, Varjú Lajos, Alt Ilona és természetesen Barna Lajos. Kedvenc
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tantárgyaim közé a földrajz és a matematika tartozott. A földrajz, annak érdekessége, valamint a Tegyi
tanár úr előadó képessége miatt. A matematikát, pedig a számok és törvényeikhez való vonzalmam, és
Barna tanár úr személye tette kedvenc tantárgyammá.
Az első-második osztályban Dr. Stadler Jenőné, a harmadik-negyedik osztályban Szammer Anna volt
az osztályfőnököm.
A legközelebb Barna Lajos tanár úr állt hozzám. Szigorúságával, következetességével, kiváló
pedagógiai munkájával emberségével példaképként állt előttem. Legkedvesebb élményeim a Barna
Tanár Úr által vezetett rádiós szakkörön végzett tevékenység, valamint az osztálykirándulások voltak.
A régi osztálytársaimmal – főként a zirciekkel – tartom a kapcsolatot. Az öt-tízévenként rendezett
osztálytalálkozókon, a Zircről eltávozott diáktársaimmal is kellemes órákat töltünk el.
Barna Lajos bácsi, a rádiós szakkörön elindított a jelenlegi szakmám felé. Szerencsésnek tartom
magam, hogy azt a szakmát gyakorlom, amit gyermekkorom óta szeretek.
Tanulmányaim során, a szakmán belül vándoroltam hol az erősáram, hol gyengeáram között, mint a
villamossági szakmának két fontos elválasztó területe.
A szakmai tanulmányaim: Villanyszerelő Zirci 307. sz. szakközépiskola, Híradásipari Szakközép
Székesfehérvár, Ságvári E. Sz.I, Erősáramú Technikum Győr, PÁGISZ, KTMF Műszaki Főiskola
Budapest, majd Győr, műszer – automatika szak.
Jelenleg a Kábelszat – Zirc Kft-nél dolgozom ügyvezetőként. Van egy saját cégem is, a Detherm Kft,
ahol villamos üzletág igazgatóként tevékenykedek.
Szabadidőmet testedzéssel töltöm, szívesen teniszezek, síelek, úszok, mindezt csak amatőr szinten,
csak saját kedvtelésemre. Legszívesebben a jelenleg négy hónapos unokámmal foglalkozom.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)

Bencsik Gáborné (Katzer Éva):

Óvónő lettem
Lassan negyven éve lesz, hogy általános iskolai tanulmányaimat befejeztem. Szívesen emlékszem
vissza az ott töltött nyolc évre, 1960-68-ig, tanáraimra, osztálytársaimra. Akkori ígéretemhez híven,
ötévente szervezem az osztálytalálkozókat, kivéve a harmincötödiket. Mindenki régi és új címét
őrzöm, hogy a találkozók minél nagyobb létszámúak legyenek.
Az irodalom és a testnevelés volt a kedvenc tantárgyam. Az irodalom órákat Takács Istvánné, Dórika
néni szerettette meg velem. A mozgás, a torna, pedig mindig lételemem volt. Délután rendszeresen
kézilabdáztam és futottam. Bakó Ferencné volt a testnevelő tanárom, akit nagyon szerettem. Bozzay
házaspártól, énekórákon és a szolfézson sok pluszt kaptam, aminek hasznát az óvónőképzőben és az
óvónői pályámon éreztem.
Alsó tagozatban a tanító nénim Tegyi Józsefné, akkor még Szammer Anna volt. Kislányként őt
nagyon szép tanító néninek láttam. Nagyon türelmes volt a gyerekekhez. Első osztálya voltunk,
időközben férjhez ment. Felső tagozatban Barna Lajosné, Szöszi néni volt az osztályfőnököm, oroszt
tanított. A mai napig nagyon sok orosz szóra emlékszem. Szerettük őt. Osztálytalálkozókra férjével
együtt és idősebbik lányukkal – ő osztálytársunk volt – jön el. Kedvenc iskolai emlékeim közé
tartoznak a délutáni szakkörök, a kisdobos és úttörő összejövetelek.
Óvónő lettem. A soproni Óvónőképzőben végeztem. Nagyon szeretem a kisgyerekeket. Kislány
korom óta mindig vigyáztam kisebb gyerekekre, szerettem velük játszani, énekelni nekik. Jelenleg a
zirci Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvónője vagyok.
Szabadidőmben hétvégeken, a balatonfüredi szőlőnkben kertészkedünk és pihenünk. Gyakran
látogatnak bennünket gyermekeink, a kis unokánk, akivel végig játsszuk az együtt töltött időt.
Gyermekeink, Balázs és Zsuzsanna is Zircen végezték az általános iskolát. Nagy örömünkre
mindkettőjüket első-második osztályban Galambos Ferencné, harmadik-negyedik osztályban
barátnőm, Barcsay Gáborné és Hutvágner Tamásné tanította, majd Lajkó Tiborné volt a felsős
osztályfőnökük. Szép emlékeket őrzünk róluk. Mindkét gyermekem egyetemet végzett.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)
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Takács Istvánné:

…irodalmi szakkört is alakítottam a lelkes diákokból
1963-ban kerültem a zirci Reguly Antal Általános Iskolába.
Mint magyar tanár szívesen vállaltam kezdettől fogva irodalmi
műsorok összeállítását, betanítását. Az iskolai ünnepélyekre
felkészítettem a versmondókat, szereplőket. Ezt kezdetben szakkör
működése nélkül, tanórán kívül, óraközi szünetekben, tanítás után
végeztem.
Hamarosan irodalmi szakkört is alakítottam a lelkes diákokból.
Örömmel vettek részt a szakköri munkában. Néhány név az első
szakkörösök közül, akik akkor zömmel nyolcadikosok voltak: Holly
Emil, Deutsch Margit, Illikmann János. A későbbi osztályokból:
Kovács Karolin, Papp Zsuzsa, Nochta Julianna, Egervölgyi Éva,
Szórádi Regina. Legkiemelkedőbb szavaló volt ebben az időben
Bittmann Erzsébet, aki ma óvónő. Kellemes megjelenése, bársonyos
hangja, átélt versmondása a legszuggesztívebb versmondóvá avatta.
Ebben az időben vált divatossá az irodalmi színpadszerű előadásmód, mozgás nélkül. Így igen nagy
szerepet kaptak a szépen beszélő, jó versmondók. A mi irodalmi szakkörünk is ilyen műsorokat adott
elő az iskolai ünnepélyeken. Az akkoriban divatos: „Három tavaszt ünnepelünk” jelszóval március 15e megünneplése helyett a tavaszi ünnepekről egy műsor készült. Ma már nem is tudják a diákok, mi
lehetett ez a három! Március 15. március 21. április 4. Mikor aztán végre lehetett csak március 15-ét
ünnepelni, igen sikerült, mozgalmas műsorok, jelenetek születtek. Már unalmassá váltak a mozgás
nélküli, merev állásban előadott irodalmi színpadi előadások. Jeleneteket, színdarabokat,
mesejátékokat adtunk elő. Volt egész estét betöltő előadás, mesejáték.
1976-ban II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulóján színdarabot adtunk elő Rákóczi életéről, a
szabadságharc legfontosabb eseményeiről.
Március 15-én is jelenetet játszottunk, megjelenítettük a márciusi hősöket, megszólalt Petőfi, Jókai,
Kossuth. Egyik éven toborzó tánc is gazdagította az előadást.
E műsorokat sok nagyszerű gyermek tette emlékezetessé, akik teljes átéléssel mondták szerepüket.
Néhány név a sok közül: Czuppon Anett, Mészáros Vera, Galambos István, Varga Zoltán, Ladányi
Zsuzsa. Legsokoldalúbb volt közöttük Horváth Miklós.
Iskolai kötelező és ajánlott olvasmányokból jeleneteket játszottunk az akkor még meglévő moziban,
hogy kedvet csináljunk a gyerekeknek az olvasáshoz. Így adtunk elő részletet: A revizorból, a
Liliomfiból stb. Szakkörünkkel sokszor kiléptünk az iskolai keretekből, illetve az iskola falain kívül.
Szerepeltünk városi ünnepélyeken, az Idősek Otthonában, Bakonybélben a Nyugdíjas Klubban,
Bakonyszentkirályon, a Művelődési Házban.
A bakonyszentkirályi szakkörösök visszaadták látogatásunkat, majd közös klubdélutánt rendeztünk. A
felkészülést heti egy alkalommal a két tanórás szakkörön végeztük, műsorok előtt sűrítettük a
próbákat.
Öröm volt a sok tehetséges, lelkes, aktiv gyermekekkel a közös munka. Szívesen gondolok vissza rá!
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A TIT Pedagógus Irodalmi Színpad fellépése az Úttörőkórus közreműködésével:
1965.

Vezényel: Bozzay József tanár, karnagy

Takács Istvánné

Sebők Lászlóné

Alt Ilona és Kálovits László

Illés Ferencné

Nagyné Horváth Sarolta
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1968-1975
Az egyigazgatású iskolát a felsőbb döntéshozó szervek két iskolává szervezték át.

1. számú Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 5.
Igazgató:

1968 – 1969. Dr.Stark Elekné
1969 – 1970. Kálovits László
1970 – 1975. Gelesz András
1973 – 1975. Dr.Stark Elekné (megbízott igazgató)

Igazgatóhelyettes:

1968 – 1969. Illés Ferenc (szakfelügyelő)
1969 – 1972. Dr. Stark Elekné
1973 – 1975. Takács Istvánné

1968-1975
2. számú Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3.
Igazgató:

1968 – 1970. Tegyi József
1970 – 1975. Szabó László, második félévben Barna Lajos

Igazgatóhelyettes:

1968 – 1975. Barna Lajos (szakfelügyelő)

1968-1969
1. számú Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Bozzay József

Adlovits Mária
Albert Éva
Bachstödler Mária
Bujtás Rózsa
Fényes Éva
Gerlei Ferenc
Hajdú Ágnes
Hanich Erzsébet

8.b.

Horváth Sándor
Hutvágner Ildikó
Kánya Béla
Kovács Elvira
Leszkovics Tibor
Majer Jenő
Matula Anna
Maurer Tibor

Müller János
Nagy Károly Péter
Pej Vilmos
Petró Ildikó
Pill Klára
Sági László
Sági Sándor
Sógorka Ferenc

Svéger Ferenc
Szabó Izabella
Szentmiklósi Ildikó
Temesi Zsuzsa
Török János
Török Julianna
Ulrich Albina

osztályfőnök: Hebling Lajosné, Illés Ferencné, Illés Ferenc (szakfelügyelő)

Bittmann Rudolf
Dávid János
Deutsch Anna
Deutsch Cecília
Erhardt Anna
Gfellner Mária
Heblinger Magdolna
Hédl Vilmos
Holl Magdolna

Jakab Erzsébet
Karsai Rózsa
Katzer György
Kirsch György
Kiss Mária
Lambert Éva
Lambert Mária
Lott Edit
Mándli Julianna

Mándli Mária
Molnár Mária
Németh Erzsébet
Ottling Ágota
Póser Mária
Ring Ferenc
Somogyi József
Stolcz Cecília
Szaturi Ágnes

Széperdei Nándor
Széperdei Péter
Szűcs József
Turi Tibor
Valler István
Varga Gyöngyi
Vetzl Zsuzsanna
Wéber Mihály
Wittmann Ilona

Horváth Ibolya
Horváth Magda
Jakab Judit

Jánosik László
Kalocsa Péter
Kiss-Szabó Zoltán

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Huller Gyuláné

Antal Zoltán
Fehér István
Fodor József

Földing Lujza
Gerlei Gábor
Gulyás Mária
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Kovács Erzsébet
Kovács József
Kurtus Sándor
Lakner Ferenc
Lamoszki Erzsébet
Lukács Márta
Máhr Vilmos

8.b.

Nagy Ilona
Németh Mária
Piedl Zoltán
Rauscher János
Resperger György
Sánta Mária
Sipos Györgyi

Svéd Erzsébet
Szakács Erika
Szelid Lajos
Szomjas Éva
Takács Dóra
Tehel Katalin
Tell Anna-Mária

Tunner Margit
Tüke Ibolya
Varga Ibolya
Varsányi Mária
Vágovits Gizella
Vesztergom Lőrinc
Virth Ida

Nagy Zsuzsanna
Német Elvira
Pálffi Mária
Pleszinger László
Polgár István
Rottenbücher Judit
Screindorfer István
Skobrák Ferenc
Stark Gábor

Szabó Zoltán
Szántó Ágnes
Szórádi Magdolna
Szőke Mária
Tunner Gyula Vajcs
Ferenc Varga Ilona
Varga Tibor
Volf György
Wurst János

osztályfőnök: Varjú Lajos

Aschenbrenner Rózsa
Aschenbrenner Teréz
Benis Dezső
Bolla Mariann
Bujtás András
Cziráki Zsuzsanna
Gáspár László
Heinrich Judit
Holczer József

Kadnár János
Kalapos Zsuzsanna
Katona Mihály
Kiss Anna
Kovács Ágnes
Kovács József
Kuzmann Zoltán
Magyar Erzsébet
Nagy Árpád

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Akikre büszkék vagyunk
Péter harmadik lett
Ő volt a legkisebb valamennyi versenyző között, pedig éppúgy nyolcadik általánosba jár, akárcsak
társai, akikkel részt vehetett vasárnap a Magyar Televízió kémia-fizika országos vetélkedőjének
döntőjén.
Nyolcan kerültek fel Budapestre, és selejtezőn válogatták ki a négy legjobbat. Köztük volt Kalocsa
Péter is a Zirci 2. számú Általános Iskola tanulója. Szemüveges, csendes fiú, szorgalmas és
tisztelettudó. A téli szünidőt is arra használta fel, hogy készült a vetélkedőre. A Bakonyból került fel,
az ország színe elé.
Két fiú és két lány állt a kamerák elé. Nem volt könnyű a feladat. Először otthonról hozott maga
készítette kísérleti eszközt kellett bemutatni. Péter a legmagasabb pontszámot kapta rá a zsűritől.
Aztán filmet vetítettek a háztartásban előforduló balesetveszélyekről. Felnőtteknek is tanulságos
kisfilm volt. A hibákat, a veszélyforrásokat kellett felfedezni. A nyolcból, csupán négyet nevezett meg
Péter, s ezzel „megpecsételte” sorsát.
A 13+1 totó kitűnően sikerült, vegyelemzése is jó volt, és így összesen harmincöt pontot szedett össze.
Jutalma: felvételi vizsga nélkül jelentkezhet, kémia, fizika tagozatos középiskolába. Átveheti a Péti
Nitrogénművek ajándékát, egy táskarádiót.
S az övé lett az öröm is, amikor megjelent a képernyőn Huller Gyulánéval, tanárnőjével együtt. És, ha
annál a filmnél egy kicsit jobban látott volna, ha a szemüvege nem akadályozza a megfigyelésben,
talán előbbre jut a ranglistán. Hiszen a második helyezettől csupán két pont választotta el, az elsőtől is
csak három.
Szép eredmény!
(Veszprém Megyei Napló 1969. január 21.)

Zirci amatőr világbajnok
Müller Anikó:
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Létezik egy érdekes, a kivülálló számára kissé fanatikusnak tűnő sportág: a rádióamatőrködés. Kiváló
művelője, egy zirci fiatalember: Vesztergom Lőrinc, akiről még szomszédai sem sejtik, hogy
világbajnok.
„1967-ben fizikatanárom, Barna Lajos – akit nagyon szerettem és tiszteltem – fertőzött meg a
rádiózással. Az iskolában volt egy ifjúsági rádióállomás, itt kezdtünk ismerkedni két barátommal, a
fortélyokkal. Letettem az első vizsgát, de azóta, már rendelkezem a legmagasabb „C” fokozattal. 1972
óta végzem az egyéni rádiózási munkát, ekkor jutottam el oda, hogy anyagilag megengedhettem
magamnak, a családi költségvetést nem terhelte meg.
A laikusok számára nem sokat mond e sportág. Nem látványos, a média nem kiséri figyelemmel híreit,
pedig országunk büszke lehet az eredményekre.
„Tíz éve írták ki a világbajnokságot – én négy éve
versenyzek a magyar válogatott színeiben – és kilenc
alkalommal nyertünk. Tavaly a második helyet szereztük
meg, ennek nagyon örültek a németek, mert ők addig
csak az örök másodikak voltak.”
A verseny egy kivülálló számára a megszállottak
mutatványának tűnhet. Hosszú időn át ülni a „technika
előtt, hívójeleket mormolni és izgatottan kódokat
másolni egy naplóba.
„A verseny huszonnégy órás, a cél ez idő alatt minél
több összeköttetést teremteni a világ minden tájáról. A
hívásokat regisztráljuk, s a jegyzőkönyvet Amerikába
kell küldenünk. Bizony fél évet is várni kell, amíg az egyeztetések után közlik az eredményeket.
Egy csoda, ahogy Vesztergom Lőrinc „otthon van” a világ minden részén. Családja hozzászokott e
hobbihoz, bár két gyermeke közül egy sem követi példáját. Többnyire este-éjszaka rádiózik. HA 2
RX-hangzik ekkor hívójele az éterben, ahol sok hasonló őrült szenvedéllyel bíró társa figyeli a
jelzéseket.
„Körülbelül százezer összeköttetés körül tartok, nincs olyan ország, amelyet még nem hívtam. Van
egy pár száz méter hosszú lakatlan sziget: Bouves. Pár évvel ezelőtt expedició tartózkodott ott néhány
hétig, hatalmas versengés volt, ki tud velük összeköttetést teremteni, nagy volt a tét, mert ha nem
sikerül, tizenöt-húsz évig nincs rá újabb esély. Szóval őrült egy társaság ez a miénk.
Sok híres ember is hódol e szenvedélynek. Beszéltem már, Husszein jordán királlyal, Henry
Kissingerrel, János Károly spanyol királlyal és feleségével. Évek óta volt kapcsolatom egy ÚjZélandon élő sporttársammal, megható volt, amikor létrejött a személyes találkozás Németországban.
Amikor Horn Gyula lebontotta a két német állam között a vasfüggönyt, éppen éjszakás voltam.
Hazatérve éppen egy amerikai gratulált először, nem is tudtam, miről van szó, gyorsan meghallgattam
a híreket, aztán a világ minden részéről hívtak, akkor nagyon jó érzés volt magyar rádióamatőrnek
lenni.”
Az elismerés azért hiányzik.
Az igazolványomba be van jegyezve három éve, hogy első osztályú minősített sportoló vagyok,
valamikor a jobb időkben ezért fizettek is. Ma? Az OTSH minden évben fogadást ad világbajnok
csapatunknak, hogy átadják az oklevelet és – írd és mond – nettó 8800 forintot. Nógrád megyei
színekben versenyezünk, Salgótarján polgármestere is évente meghív bennünket, mint a megye
legeredményesebb csapatát, vándorserleget kapunk és az OTSH pénzjutalmának többszörösét.
Nem egy elismert sportág a miénk, igaz, nem látványos, de hazánk hírnevét öregbítjük, és az
eredményeink ennél több odafigyelést érdemelnének! Az is fájó pont, hogy Zircen, klubszinten nincs
rádiózás. A volt MHSZ épületének klubhelyiségét elvették tőlünk, pedig a székházat a mi –
honvédelmi sportszövetség – szervezetünk építette.
Azért, az rangos nemzetközi elismerés, hogy tagjául fogadott a német HSC, azaz a távirászklub, öt
ajánló kellett hozzá, sikeres félórás összeköttetés után döntöttek arról, alkalmas vagyok-e tagjaik
sorába.
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Vesztergom Lőrinc ottjártamkor éppen Iránnal, Japánnal, Trinidaddal és Tobagóval létesített
kapcsolatot. Aki a zirci erdőalja lakótelepen egy sorház előtt égbe szökkenő antennát lát, jusson eszébe
a misztikusnak tűnő sportág és megszállott művelője: HA 2 RX
(Napló 1997. szeptember 2)

Frekvenciavadászok nyomában

Husszein a vonalban
Az ENSZ békefenntartói irigylik azokat a magyarokat, akik kapcsolatot tudtak teremteni Szaddam
Husszeinnel.
Nos, a hírek szerint Veszprém megyében is van egy olyan rádióamatőr, akinek ez már sikerült. A zirci
Polgár István – aki társaival együtt, egy szeptemberi versenyre készül – még nem beszélt az ismert
diktátorral, vagy azzal, aki a rádiójánál ül, számára az igazi különlegesség mindig az, ha valamilyen
kis sziget hívójele kerül be naplójába.
A Veszprémi Bakony Rádiós Klub tagjai ritkán találkoznak. Most azonban alig várják, hogy
összejöhessenek Hajagtetőn, a szeptemberi nagy európai rádiós csapatverseny alkalmából, amikor
URH-n beszélgethetnek társaikkal, akár több száz, vagy ezer kilométer távolságról. Lehet, hogy akad
majd közöttük olyan, rövidhullámon kapcsolatot teremtett már Szaddam Husszeinnel (illetve hívójelén
JY 1-gyel) is, de az igazi, komoly rádiósok számára a vele való összeköttetés sem jelent többet, mint
egy kis bejegyzést a vaskos naplójukba, miszerint JY 1-gyet jól hallották. Hasonló a sorsa János
Károly spanyol király hívójelének is. Ebben a komoly „játékban” mindenki egyforma. Itt eltűnnek a
pozíciók, nem számít a pénz, a rang, a hatalom, a hírnév, mert az embereket csak a hívójel
különbözteti meg egymástól.
A zirci Polgár István a verseny egyik résztvevője (az éterben csak HA 2 SG) már harminc éve
rádióamatőr. Úgy kezdte, hogy tanára Barna Lajos becsalogatta a rádiós szakkörbe. S úgy beleszeretett
ebbe a sportágba, hogy azóta sem tudja abbahagyni.
Polgár István sokszoros magyar bajnok rádiós több tusában. Több társával együtt URH sávon szokott
versenyezni, de szabadidejében azért szívesen használja a rövidhullámot, hiszen ezen a frekvencián a
világ bármely pontját el lehet érni. Beszélt ő már az Anktarktiszon dolgozó szovjet sarkkutató
expedícióval, kapcsolatot tudott teremteni többek között afrikai, ázsiai, brazil, argentin, amerikai,
japán, ausztrál rádiósok tömkelegével, nyomon követhette a lengyelországi árvíznél segédkező magyar
mentőalakulatok munkáját, de az igazi különlegesség számára mindig az, ha valamilyen kis sziget
kerül be a naplójába. Ahhoz ugyanis kivételes szerencse és kitartás kell, hogy valaki elérje azt a
személyt, aki mondjuk egy százötven lakost számláló szigetcsoportnál bekapcsolt rádiója mellett ül, és
hallja a bejelentkezést. A világ frekvenciavadászai szinte „sorban állnak” ezért a pár másodpercért,
hogy aztán néhány angol szóval vagy morzejellel ilyenkor elmondhassák, hogy jól vagy rosszul
hallják egymást.
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Ennyi, és nem több. Csevegésre, ismerkedésre nem nagyon jut idő. Legalábbis, a fanatikus rádiósokra,
ez nem jellemző. Őket a vételi viszonyok, a másik technikai felszerelése érdekli leginkább. No, meg a
bejegyzés a noteszba, ami a sikert bizonyítja. (Ehhez tartozó érdekesség, hogy huszonnégy órás
európai rádióamatőr versenyek alkalmával például a csapatok egy nap alatt 500-600 rövid beszélgetést
folytatnak egymással az éteren keresztül.)
Polgár István harmincéves rádiós múlt után a kapcsolatteremtés varázsa, a rövid időre „világpolgárrá”
váló válás villanyozza fel, amikor felveszi fülhallgatóját. Azt vallja, olyan ez az egész, mint az
internet, csak sokkal olcsóbb.
(MARATON c. újság 1998. augusztus 13. Irta: VA-RÓ)

Visszaemlékezés
Tegyi József
1963-ban, nősülésemet követően kerültem az Általános Iskolába. Az első tanévtől, tanítás mellett
elvállaltam az úttörő csapatvezetői teendőket is. A csapatélet sokszínűsége, a gazdag, változatos
kulturális és sportprogramok, nyári táborok, tartalmas ünnepi csapatgyűlések maradandó élményt
jelentenek ma is. A tartalmas, sikeresnek mondható csapatéletben meghatározó szerepet vállaltak
pedagógus társaim, de méltó közreműködői voltak a csapat diákvezetői, az egész úttörőcsapat
öntevékeny tagjai is. Az egész úttörőcsapat munkáját ismerték el a Kiváló úttörővezető kitüntetéssel.
1968-ban megbíztak a 2. számú Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátásával. Bár csupán két évig
láttam el a vele járó teendőket, mégis pedagógiai pályám csúcspontjának tekintem e rövid időszakot.
Hogy örömmel, visszanézve is jó érzéssel gondolok a felelősséggel járó feladatra, annak eredője az,
hogy mindvégig erőt adott a nevelőtestület együttműködő, a szülők – a Szülői Munkaközösség –
megértő, segítő támogatása.
A Zirci Általános Iskola a megye rangos intézményeinek egyike volt. Elismerést vívott ki a
tanulmányi munka színvonalával, kulturális és sportversenyeken elért eredményeivel, pl. a megyei
labdarúgó serdülő bajnokság megnyerésével. E megtisztelő rang az egész pedagógiai közösség
szakmai igényességének, lelkiismeretes munkájának, közös célért való összefogásának volt
természetes következménye.
Az elismerést érdemlő eredményes munka értékét növeli, hogy az Általános Iskola tárgyi feltételei
messze elmaradtak a szükséges kívánalmaktól. Jól példázza ezt a tornaterem hiánya, valamint a
szükséges számú tanterem hiánya, ami éveken keresztül az alsó tagozatos tanulók csak délutáni
oktatását, nevelését tette lehetővé.
Mint csapatvezető, majd igazgató, valamennyi volt kollegámról és tanítványomról csak kellemes
emléket őrzök. Személyes kapcsolatot Dr. Stadler Jenőnével és Dr. Szántó Józsefnével ápolok.
1992-től nyugdíjba vonulásom után öt évig, óraadóként még Veszprém egyik középiskolájában
tanítottam. Négy éve Budapesten lakom, mivel családom úgy gondolta, hogy így családom,
pontosabban két kiskorú unokám gondozásában nagyobb segítségre lehetünk feleségemmel együtt,
ami egyben támaszt jelenthet két gyermekemnek is. Jelenleg az így töltött napjaim szépítik meg
életemet.
Bár közvetlen kapcsolatom a Zirci Általános Iskolával megszakadt, az ott eltöltött hét év élményei
kedvesek, maradandó érvényűek, jó azokra visszaemlékezni. Én is büszke vagyok az elmúlt évek
sikereire, ezekhez hasonlókat kívánok a következő évekre.

Mayerné Szaturi Ágnes:

…belépett az életembe a kémia
1961. őszén lettem elsős. Tanító nénimet Detre Ferencnének hívták. Azt hiszem, mi voltunk az utolsó
osztálya nyugdíjba vonulása előtt. Szigorú volt, de nagy türelemmel foglalkozott velünk. Másodikban,
Szabó Cecília tanított bennünket.
Sok értelmes, okos osztálytársam volt, többen lettek közülük pedagógusok, lett orvos, mérnök,
jogász… Szerettünk járni Baba nénihez a könyvtárba, az órai anyaghoz sokszor hozzáolvastunk,
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gyűjtöttünk képeket, könyveket. Szinte versenyeztünk, hogy ki hoz érdekesebb dolgokat, ki ér el előbb
jobb eredményeket.
Harmadikban ismertem meg Illés Ferencnét, osztályfőnökömet. Akkor még alsóban tanított, de talán ő
volt leginkább hatással a pályaválasztásomra. Szinpatikus volt a sokoldalúsága, precízsége, türelme.
Miközben minket tanított, levelezőn végezte a magyar-ének szakot, a ruhavarrástól a zongorázásig
mindenhez értett. Két évig volt az osztályfőnökünk.
Ötödik-hatodik osztályban Hebling Lajosné lett az osztályfőnökünk. Akkor négy osztály volt
évfolyamonként elég nagy létszámmal. Az „a”-sok voltak a napközisek, a „d”-sek a bejárók:
kardosrétiek, eplényiek, tündérmajoriak… Szinte az egész évfolyamot ismertük, mert sok tanulmányi
versenyt szerveztek, tudtuk ki, melyik tárgyból jó. A területi versenyeken, pedig a környékbelieket is
megismerhettük.
Az úttörőéletben próbákat kellett tennünk, évről-évre, más-más témakörben, nagyon szigorúan vették.
Nyáron, pedig az úttörőtáborokban nyaralhattunk. Én őrsvezető voltam.
A táborunk Balatonakaliban volt. Egyszer egy éjszakai riadón egyik társunknak eltört a lába, mert
belelépett egy gödörbe. Engem nem bírtak felébreszteni, így lemaradtam az éjszakai programról.
Az úttörőtáborban különböző feladataink is voltak, egy kastélyban lévő étterembe jártunk ebédelni. A
konyhai segítőknek pedig krumplit kellett pucolni egész nap. Nagyon apró volt a krumpli és unalmas a
munka.
A matematika már alsóban is a kedvenc tantárgyaim közé tartozott, felső tagozatban Illés Ferenc
tanított. Matematika szakkörre is jártam. Akkor még lelkiismereti kérdést csináltunk abból, hogy a
kitűzött feladatot megoldjuk.
Hetedikben ismét Illés Éva néni lett az osztályfőnököm. És belépett az életembe a kémia.
Kémiaszertáros lettem, hogy minél közelebb lehessek az „anyagokhoz”. Kémia szakkör is volt
akkoriban. Az iskolában jól felszerelt kémia szaktanterem állt rendelkezésre. Illés Feri bácsi szinte
óráról órára „elkápráztatott” bennünket valamilyen kísérlettel. Nagyon mozgalmas óráink voltak, mert
gyakran volt nálunk hospitáló, kistanár, vagy éppen bemutató óra, a környékbeli pedagógusok részére.
Osztálytársaimmal ilyenkor nagyon igyekeztünk. Feri bácsi dicséretei sem maradtak el. Nyolcadikban
Éva néni szülése miatt Feri bácsi vett át bennünket. Épp a napokban került a kezembe a tanulmányi
kirándulásunk terve.
Feri bácsi mindenkinek a kezébe adta az időbeosztást, hol, mit nézünk meg, térképen berajzolta, merre
haladunk a busszal. Összeállította a szobabeosztást, kiosztotta a beszámolók témáit, stb. Olyan
precizen előkészített mindent, pedig akkor sem Internet, de még telefon is alig volt.
Zirci osztálytársaimnak a fele, a zirci gimnáziumba ment továbbtanulni, a többség újabb négy évre
együtt maradt. Akkoriban nem volt „divat” más gimnáziumot választani, mert a gimi épületét
akkoriban adták át. Előtte az apátság különböző részein lévő termekben tanítottak. Tehát a
körülmények jelentősen javultak. Jó oktatógárda is rendelkezésre állt.
A gimiben a kémia gyakorlatot választottam. Ismét egy nagyon szinpatikus, lelkes kémiatanárral
hozott össze a sors, Tóthné Emi nénivel. A kémia gyakorlatok nagyon hangulatosak és érdekesek
voltak számomra. Kémiából is érettségiztem, majd a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-kémia
szakára jelentkeztem, nappali tagozatra jártam. A diplomát 1975-ben szereztem meg.
Tanítási gyakorlatra mindig Zircre kértem magam volt tanáromhoz, Illés Ferenchez. Bármi gondom,
problémám adódott, mindig bizalommal fordulhattam kedves tanáraimhoz, Éva nénihez és Feri
bácsihoz.
A Reguly iskolába, mint tanár 1989-ben jöttem vissza, és azóta is matematikát, és kémiát tanítok.

Varga Ibolya vágya teljesült
Stark Elekné Baba nénivel, a legtürelmesebb tanító nénivel barangolta be a „Számország és a
Betűország birodalmát”. Őt követte a második és harmadik évfolyamon Tell Nándorné, negyedikben,
pedig Hamberger Ilona.
Juci néni, második osztályban az egész iskolának megmutatott egy fogalmazást, mely az édesanyáról
szólt. Ez egy olyan csodálatos munka volt, amilyenre hét évesen igen nagyon kevés kisgyermek képes.
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Varga Ibolya ekkor írta meg élete első önálló irodalmi munkáját. Folytatás csak a hetedik osztályban
történt. Ekkor alakult meg ugyanis először több évfolyam tanulóiból a Riporter-őrs, melynek
vezetésére őt kérték fel. Feladata tudósítások, köszönőlevelek írása volt.
Felső tagozatban ismét olyan osztályfőnöke lett, aki szívvel lélekkel a tanítványaiért élt, az „érted
haragszom, nem ellened” elvet vallotta. Ő Huller Gyuláné, Rózsika néni. A tanár-diák kapcsolatnál
erősebb szálak kötötték egymáshoz őket, szinte baráti volt a kapcsolatuk. A magyar mellett nagyon
szerette a fizikát, kémiát és a biológiát. Biológiából, nyolcadik osztályos korában, megyei versenyen
második helyezést ért el.
Rózsika néni csak nagyon rövid időt töltött iskolánkban, csupán azt a négy évet, amíg a pici
ötödikesei, nagy nyolcadikossá cseperedtek.
1969-ben együtt ballagtak el a Reguly Antal Általános Iskolából. Sümegre, a Kisfaludy Sándor
Gimnázium biológia tagozatára került, majd az ELTE következett. Itt két diplomát szerzett: 1979-ben
könyvtárosi, középiskolai magyar nyelv és irodalom tanárit, majd 1980-ban bolgár nyelvészit. A
MUOSZ iskola elvégzésével 1982-ben kezébe vehette újságírói diplomáját is.
1979-től Veszprémben, a Napló szerkesztőségében dolgozik újságíróként. Gyerekkora óta nagyon
sokat olvasott, író vagy újságíró szeretett volna lenni. Egyetemi évei alatt több cikke is megjelent a
Magyar Ifjúságban, a Nagyvilágban, emellett számtalan műfordítást is készített.
Vágya teljesült. Ha a veszprém megyei napilapot olvasva szemünk megakad Varga Ibolya nevén,
büszkén mondhatjuk, hogy ő is „regulys” volt.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)
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Varga Ibolya üzenete:
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1969-1970
1. számú Reguly iskola végzős diákjai:
8.a.

osztályfőnök: Barcsai Józsefné

Árpás Tibor
Belák Gyöngyi
Csepeli Katalin
Dekovics János
Esső Ferenc
Fodor Rózsa
Hajba Csaba
Heim Ferenc
Holler Mária
Horváth Márta

Jánosik Zsuzsa
Kajtár Mária
Kovács Erika
Kukoda Vera
Kredics Teréz
Lohrmann Ervin
Lott György
Málik Éva
Molnár Ferenc
Molnár Katalin

Nagy Lajos
Németh Jenő
Onderó Béla
Pálfi Katalin
Reszegi Ilona
Rózsa Erika
Sipőcz Éva
Stumpf István
Szakács Éva
Szegvári Judit

Takács Piroska
Trosits András
Vaskor János
Várszegi Mária
Veiland Miklós
Vittmann Mihály
Voznek Marianna

Koszorúzás a Reguly háznál – Gelesz András igazgató (bal oldali képen)
8.b.

osztályfőnök:Bozzay Józsefné

Antal Irén
Bauernfeind Zsuzsa
Béres György
Bodó Ágota
Gálos Tamás
Gyarmati Katalin
Horváth Ildikó
Karsai Rózsa
Kunyák Ferenc

Kurucz Ilona
Mátravölgyi Margit
Ormosi Tibor Béla
Orvos Nagy János
Palásti Gyöngyi
Palásti Károly
Pej Mihály
Piller Éva
Pinkova Mária

Radányi Margit
Rábel István
Reiter Éva
Reiter József
Sarf Lívia
Sági Erzsébet
Schmidt Gyöngyi
Szalai Mária
Szommer Éva

Szőllősi János
Vadász János
Veinper Ferenc
Vessző József
Vörös László
Wéber Erzsébet

Pacher Lajos
Pej Kálmán
Peszmeg Teréz
Péczi Mária
Reiter Antal
Rimai János
Spanberger László
Svéd Tibor
Tóth Ilona

Vágenhoffer József
Varga József
Véghelyi Alajos
Volf István
Wolf Erzsébet
Wurst László

Erhardt Imre
Heblinger Ferenc
Katona Klára

Kovács Irén
Kovács László
László Zoltán

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Molnár Józsefné

Bagoly László
Bálint Anna
Békefi Zoltán
Braun Nándor
Bujtás Teréz
Gáspár Gyöngyi
Gyarmati Gizella
Hoffmann Mihály
Horák Tibor

8.b.

Janus Olga
Kaszás Márta
Katona Júlia
Kuti Mária
Máthé Klára
Mühlbauer József
Németh György
Németh Zoltán
Nochta Mária

osztályfőnök: Dr. Tóth Sándorné

Bakonyi Miklós
Biber Anna
Boa József

Bognár Emma
Borka László
Braun Erika
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Link Tibor
Maninger János
Mészáros Erzsébet
Molnár Sándor
Nagy Ildikó
Nagy Sándor

Pacher István
Primász Mária
Renkó András
Skobrák Erzsébet
Solymosi Anna
Szabó Gábor

Szakács Mariann
Szammer Mihály
Széll Árpád
Szolnoki Mária
Tunner Márta
Vörös Kálmán

Weindinger Mária
Wéber István
Wittmann Antal
Wittmann László

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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1970-1971
1. számú Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Takács Istvánné

Barcsai Vilmos
Fehérvizi Magdolna
Findeisz Róbert
Fülöp László
Hermann Ferenc
Holl Anna
Holl Marianna
Hutter Angela
Jakab Zoltán

8.b.

Katzer Julianna
Kertész Sándor
Koós Mária
Kovács László
Kukoda László
Lengyel Emília
Müller Imre
Nagy Valéria
Nagy Zoltán

Pálfi Éva
Petrovics Gábor
Rottenbücher Endre
Sebestyén Gyöngyi
Somogyi Zsuzsanna
Szántó Márta
Szüszenstein József
Takács László
Tompos László

Trungel Ottó
Túri Csaba
Vajda Mária
Vajda Pál
Varga János
Varga Katalin
Veidinger István
Verebi Éva
Wittmann Ferenc

Kovács Éva
Lamszider József
Mihályfi József
Nagy József
Nyúl Árpád
Pacher Erzsébet
Papp László
Piedl Teréz
Pleszinger Katalin

Sánta Ferenc
Schreindorfer Károly
Szabó Erzsébet
Szaturi András
Szirbek Elvira
Varga Katalin
Váczi Erzsébet
Vóznek Erzsébet

Orbán Sándor
Pacher Margit
Palotai Erika
Pászner Mária
Péczi Lajos
Regenye Zsuzsanna
Sánta Éva
Sebestyén Cecília
Sebestyén Magdolna
Szalay Klára

Szalczer Lajos
Széll Mihály
Tax Frigyes
Tunner Márta
Vajda Gabriella
Veinper Ferenc
Wittmann János

Magyar Mária
Makó Mária
Mészáros László
Primász Marianna
Reiter Ferenc
Salánki Endre
Sikátori Klára

Stéber Gyöngyi
Szöllősi Katalin
Tóth Mária
Ulrich Zsuzsanna
Városi József
Vörösházi Kálmán

osztályfőnök: Dr Ott Györgyné

Aschenbrenner Katalin
Baumann Tibor
Bereczki Erzsébet
Bieber József
Csomai Mária
Dóber Károly
Fallmann Gyöngyi
Gulyás Ágnes
Hoffmann János

Hoffmann Mihály
Hóman Anna
Horák Anna
Horváth Éva
Horváth László
Horváth Mihály
Jakab Gusztáv
Kirsch Ilona
Kitzberger Mária

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Bagoly Lászlóné

Aschenbrenner Ferenc
Bálint Anna
Benis Béla
Benis Erzsébet
Bittmann Emil
Csillag Ibolya
Dobróka Ferenc
Fülöp Mária
Gerlei Hajnalka
Holl András

8.b.

Kadlecsik József
Karsai József
Kersch Mária
Kiss Anikó
Kiss Imre
Kovács Mária
Link Gabriella
Molnár Anna
Mürkl László
Nyári Irén

osztályfőnök: Kirsch Ábel

Bacsák Éva
Baki Zoltán
Bakos József
Fodor Gizella
Hack Erzsébet
Hajdu Klára
Heblinger Teréz

Horváth János
Horváth Pál
Karsai Olga
Kecskés József
Kiss Pál
Kovács Ilona
Lezsák Tibor

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Gelesz András
Bakonynána 1924. – Zirc 1990. tanár, nyugalmazott igazgató
Az elemi iskolát szülőfalujában, Bakonynánán, a polgári iskolát Veszprémben, a
tanítóképzőt Pápán, a Tanárképzőt Egerben, a Tanárképző Főiskola levelező
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tagozatán végezte el. Felesége Czinner Karolin tanítónő, gyermekeik András (1959), Edina (1964).
Első munkahelye Bakonyszentkirály Római Katolikus Elemi Iskola, ahol 1943-tól igazgatótanítóként
és a Római Katolikus Egyházközösség kántortanítójaként is dolgozott.
1944-ben behívták katonának, és mint tartalékos tiszt teljesített szolgálatot. Nyugati fogságba került,
ahonnan betegen tért haza állomáshelyére. 1951-ben saját kérésére szülőfalujába, Bakonynánára
helyezték. A szülők gondoskodó szeretete segített egészségi állapotának gyors javulásában,
gyógyulásában. 1957-től Csesznek községbe kérték fel az Általános Iskola igazgatójának.
1962-ben a Zirci Járási Tanács döntéshozói a Járási Művelődési Osztály tanulmányi felügyeletével
bízták meg, majd rövid idő után osztályvezetővé nevezik ki és a Zirci Járás megszűnéséig, 1970-ig
látta el vezetői feladatát.
1970-1975-ig a Reguly Antal Általános Iskola igazgatója. Saját elhatározásából vált meg az igazgatói
beosztástól és a napközi otthon csoportvezetői feladatot választotta.
1975-ben a Veszprém Járási Hivatal Művelődési Osztálya címzetes igazgatói rang odaítélésével
ismerte el intézményvezetői munkáját. Nyugdíjasként is vállalt pedagógiai feladatokat. Az 1980-as
évek második felében a Zirci Városi Tanács Művelődési Osztályán dolgozott tanulmányi
felügyelőként.
A munkakörével járó kötelezettségeinek maximális ellátása mellett elnöke volt a Pedagógus
Szakszervezet Döntőbizottságának, tagja volt a Hazafias Népfront Művelődési Bizottságának.
Munkáját minden beosztásában a szakszerűség, a lelkiismeretesség, a tanítványainak, a szülőknek és a
kollegáinak a tisztelete jellemezte.
Családcentrikusságával, mértéktartó életvitelével, szerénységével, elfogadó magatartásával és a
pedagógusmunka szeretetével vívta ki környezetének tiszteletét. Vezetői döntéseiben az emberi
méltóság és a szakmapedagógiai feladat összhangjának megtartása volt a jellemző. 1990-ben
bekövetkezett haláláig dolgozott, mert a pedagógushivatással együtt járó munka jelentette számára az
életet.
Kitüntetései: Veszprém Megyéért arany fokozat, Oktatásügy Kiváló dolgozója, Kiváló Munkáért
kitűntető jelvény és a „Pedagógus Szolgálatért Emlékérem”.
(Életútját összefoglalta pályatársa: Illés Ferenc

Horváth László:

Az iskolára mindig szívesen emlékezem…
Zircen születtem 1957-ben. 1963-1971-ig jártam a Reguly
Antal Általános Iskolába. Az alsó tagozaton Sebők Lászlóné,
Muci néni volt az osztályfőnököm, majd a felső tagozaton dr.
Ott Györgyné.
Igazán nem voltam „jó tanuló”. Akkoriban azt mondták rám,
hogy amit az órán hallottam azt mindig visszamondtam, otthon
nem sokat tettem hozzá. Éppen ezért szorgalomból nem nagyon
volt jobb jegyem a hármasnál. A fizika, a kémia és a
matematika jól ment és szerettem is ezeket a tantárgyakat. Az
oroszt kimondottan utáltam, de általában közepes voltam
rajzból és magyarból, a többi tárgyat (biológia, földrajz,
történelem, stb.) négyesre tudtam.
A tanárok közül alsó tagozatos osztályfőnökömet kimondottan szerettem, a felső tagozatban nem volt
igazán kedvenc tanárom, viszont kedveltem Tegyi tanár urat, aki ugyan nem tanított, de az iskolai foci
csapatban ő volt az edzőm. Nagyon szerettem focizni. Ezt apámtól örököltem, aki akkoriban a ZircDudari Bányász SE egyik legjobb játékosa, majd az „ifi” edzője volt.
Az iskolára mindig szívesen emlékezem és nagyon sok emlékem van. Ezek közül az egyik
legkedvesebb az, amikor Bozzay József tanár úr elhatározta az iskola fúvószenekarának
megszervezését. Ez úgy történt, hogy akinek széles ajka volt az, harsonát kapott, akinek keskeny szája
volt az a trombitát. Így én is trombitát kaptam.
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Igen ám, de mi a „zöld bányászházban” laktunk, ahol a lakásszomszédok nem nagyon tűrték a
gyakorlásomat. Ennek hiánya miatt, aztán teljesen elmaradtam a többiektől. Tanár úr ezt nem nézte jó
szemmel, és úgy oldotta meg a dolgot, hogy énekóra alatt, amíg a többieknek az órát tartotta, engem
kiküldött a mostani „A” épület és az „Úttörőház” közötti területre. Ezen a részen akkor még
magasugró pálya és homokgödör volt. Itt kellett gyakorolnom, és olyan hangosan kellett fújnom a
trombitát, hogy az osztályban a Tanár úr is hallja. Természetesen a fél iskola rajtam röhögött, a
tanárok meg bosszankodtak, mert képtelenek voltak az órát megtartani. Nem is lettem trombitás.
Nincs kapcsolatom a volt diáktársaimmal, ugyanakkor az élet „összesodort” néhányunkat számos
területen, így többükkel munkakapcsolatban vagyok.
Az emberek azon csoportjához tartozom, akiket általában a „későn érő típus” jelzővel illetnek.
Az általános iskola után Ajkára kerültem vegyipari szakmunkás tanulónak. Ezt elvégezve
Veszprémbe, a Vegyipari Technikumba jártam, amit félbehagytam. Sokáig a Magyar Ásványolaj és
Földgáz Kísérleti Intézetben dolgoztam Veszprémben, ahol műszaki ügyintézőként levegőtisztítási
kutatásokban, majd később szennyvíztisztítási eljárások kidolgozásában vettem részt.
A Lovassy László Gimnáziumban érettségiztem, minden tantárgyból jelesre, kivéve a matematikát,
amelyből végig jeles voltam, az érettségim mégis „csak” négyesre sikerült. Az érettségi után jó pár év
eltelt, amíg felvételiztem az Államigazgatási Főiskolára, ahol igazgatás-szervező diplomát szereztem.
Polgármesterként nagyon sok hasznát veszem még ma is az ott szerzett ismereteknek. Idén letettem a
közigazgatási szakvizsgát is.
Kevés szabad időmben nagyon szeretek zenét hallgatni és néha-néha a gitáromat is a kezembe veszem.
Pihenésre a nyári szabadság alatt nyílik némi lehetőség, amikor pedagógus feleségemmel és hét éves
fiunkkal együtt nyaralunk. Ez jelenti mindig az igazi kikapcsolódást.

Holl András:

Büszke vagyok, hogy eredményeimmel hozzájárultam iskolánk hírnevének
öregbítéséhez
Zircen születtem 1957. március 15-én, így 1963-ban kezdtem meg általános iskolai tanulmányaimat a
Reguly Antal Általános Iskola 1. c osztályában. Tanító nénink Sógorka Etelka volt, de év végére már
Stadler Jenőnének hívták. Második osztályban, fél évig még ő tanított bennünket, majd megszületett
Andris fia, és Szomjas Lajosné lett az új tanító nénink. Harmadikban visszajött Etelka néni, majd
negyedik osztálytól – miután Ági lánya is világra jött – osztályunkat háromfele osztották, és én
Horváth Erika osztályába kerültem. Akkoriban, ez nem okozott problémát, mint ahogy az sem, hogy
negyvenöten jártunk egy osztályba. Felső tagozatban már változatlan összetételű maradt az osztály, és
Bagoly Lászlóné volt végig az osztályfőnökünk. Igaz, hogy közben hatodiktól – miután kettéosztották
az akkor már túl nagy létszámú iskolát – mi, a 2. számú iskolába kerültünk.
A nyolc év alatt mindig jó tanuló voltam, alsó tagozatban végig kitűnő, felsőben – nyolcadik
kivételével – mindig becsúszott egy-egy négyes. Büszke vagyok arra, hogy tanulmányi és kulturális
versenyeken elért eredményeimmel hozzájárultam iskolánk hírnevének öregbítéséhez.
Kedvenc tanárom nem volt, vagyis nem tudok közülük egyet kiemelni, de nagyon jó szívvel
emlékezem vissza Tegyi József, Barna Lajos, Varjú Lajos, Holló Miklós, Stadler Jenő, Siklódi
Borbála, Illés Ferencné, Wohlfart Zsuzsa tanáraimra és tanárnőimre.
A 2215. sz. II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapat tagja, őrsvezetője, kiváló úttörőjeként nagyon sok
élményben és kalandban volt részem, a táborozásokon, az úttörőklub rendezvényein, az
akadályversenyeken.
Középiskolába, Veszprémbe a „Lovassyba” jártam, utána egy évig a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetemre, amit akkor sajnos abbahagytam, és most negyvenkilenc évesen járok újra főiskolára.
A két év katonaság kivételével mindig itthon éltem, és részese voltam a város közéletének. KISZ
titkár, politikai munkatárs, önkormányzati képviselő voltam, jelenleg alpolgármester vagyok.
Volt osztálytársaim közül sokakkal – akik szintén Zircen élnek – gyakran találkozunk, és az
osztálytalálkozókon, vagy gyermekeink (három tizennyolc éven felüli lányom van) iskolai dolgai
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kapcsán másokkal is kapcsolatban vagyok. Sajnos akad olyan volt osztálytársam, akiről nem hallottam
ballagásunk óta.
2006-ban lesz harmincöt éve, hogy elhagytuk első iskolánkat, remélem, hogy ezen az évfordulón ismét
sok régi diáktársunkkal és tanárunkkal találkozhatunk majd!

Dr.Szalczer Lajos:

…a biológia szeretetéből csírázott ki,
hogy az orvosi hivatást választom…
A Zirci Általános Iskolát 1971-ben fejeztem be. Nagyon szép emlékeim vannak az ott eltöltött időről.
Szerettem a tanáraimat, és az osztálytársaimat. Jó visszaemlékezni Bozzai József tanár úr, majd Illés
Ferencné tanárnő által vezetett énekkari próbákra és szereplésekre. Szintén mély nyomot hagyott
bennem, Dr. Stadler Jenő tanár úr által szervezett irodalmi színpadi előadások, és versenyek. Nagyon
élveztem a testnevelés órákat Barcsai Józsefné tanárnő, majd Kirsch Ábel tanár úr vezetésével.
Szívesen visszaemlékszem az öttusaversenyekre, a kézilabda és röplabda órákra.
A legkedvesebb tantárgyam mégis a biológia volt. Nagyon érdekelt az élővilág a növényektől az
állatokig. Szabadidőm nagy részét akkor a természetben töltöttem barátaimmal Széperdei Péterrel és
Karsai Józseffel. Megismerkedtünk a Bakony élővilágával. Nagyon sokat adott ehhez az iskola nagyon
jól felszerelt biológia szertára, és a biológiát tanító tanárok: Dr.Tóth Sándorné tanárnő és Kirsch Ábel
tanár úr.
Alsó tagozatban az osztályfőnököm Dr. Stadler Jenőné, Sógorka Etelka tanítónő volt. Nagyon
szerettem, és Ő is nagyon szeretett bennünket. Igaz egyszer-kétszer kihoztuk a béketűrésből, s akkor a
jogos büntetés nem maradt el. Nagyon nagy volt ekkor az osztályunk létszáma. Emlékszem a 3. c
osztályunkban a létszám negyvenkét fő volt. Délután jártunk iskolába, késő este értünk haza. Az
osztályban volt egy vaskályha, és abban szénnel fűtöttünk. A padló, pedig barna olajos volt.
Az iskola szétválasztása, harmadik év után történt meg. Nehezen éltük meg, mert nagyon sok
barátunktól meg kellett válni, és új osztályfőnökünk lett, Horváth Erika tanárnő személyében.
Felső tagozatba az akkor még újnak számító emeletes épületbe kerültünk. Minden gyönyörű és világos
volt Az osztályban, a parketta miatt csak cipővédővel járhattunk. Az osztályfőnököm Bagoly Lászlóné
lett. Őt is nagyon szerettük. Anyaként védte és szerette az osztályát. Minden évben szervezett
osztálykirándulásokat, melyeken megismerkedhettünk hazánk nevezetesebb tájaival, városaival.
Hozzám legközelebb a két biológia tanárom Dr. Tóth Sándorné tanárnő és Kirsch Ábel tanár úr álltak.
Legkedvesebb élményem az akkor rendszeresen tartott csapattúrákhoz kötődik. Hetedikesek voltunk.
Mindenki szeretett volna első lenni, de a mi őrsünk aztán nagyon. Bele is adtuk tudásunk legjavát, s a
nyolcadikosokat megelőzve győztünk. Nagy volt az örömünk az eredményhirdetéskor.
Másik élményem, a hatodikos koromban rendezett szavalóversenyhez kötődik. Gianni Rodari: Nagy
utazás című versét adtam elő. Nagyon izgultam, mert az osztályban, ahol a verseny zajlott csak nálam
időseb iskolatársak szerepeltek. Mindenki idegen volt.
Régi diáktársaimmal amennyire csak tudom, tartom a kapcsolatot. Azok a barátságok, amik akkor
kötődtek tiszta szívűek, és őszinték voltak, és ezért nagyon tartósak. Még azt a próbát is kiállják, ha
csak keveset találkozunk.
Az Általános Iskola befejezése után a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba kerültem saját
elhatározásomból, és a szüleim áldozatos támogatásával. Két utcabeli jó barátom, Rimai János és
Vörös Kálmán is ott tanult, és így szerettem volna én is odakerülni. Nagy változás volt ez az
életemben, de megérte.
Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztem. 1983-ban diplomáztam.
A biológia szeretetéből csírázott ki, és gimnázium végére érett meg bennem a gondolat, hogy az orvosi
hivatást választom. A szemészeti pályára, pedig a Jóisten vezetett. Igazából az orvostudományon belül
nagyon sok terület érdekelt. Az egyetemi évek alatt az intenziv osztályon voltam tudományos diákköri
tag. Pályamunkát is írtam hatodévben ebből a témából, mellyel első díjat nyertem. Hatodévben az
állások meghirdetésekor írtak is ki egy állást az intenziv osztályra, amit az évfolyamvezető KISZ
titkárunk is megpályázott, és meg is kapott. Hála Isten, mert így az akkor még idegennek ható
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Szemészeti Klinikára kerültem. Hamar kiderült, hogy megvan hozzá a kellő manualitásom, és a
türelmem is. Lelki alkatomnak is a szemészet – így utólag átgondolva – sokkal jobban megfelel.
Kilenc év klinikán eltöltött idő után, 1992-ben pályázat útján nyertem el a Zala Megyei Kórház
Szemészeti Osztályának osztályvezető főorvosi állását. Osztályunk fő profilja: a szürkehályog
sebészet. Nagyon sok beteget operálunk Zircről is, és ez nagyon jó érzéssel tölt el.
Nagyon kevés szabadidőm van, ami kevés van azt a családomra, mert négy gyermekem van, és a
szemészetre költöm. Nagyon szeretek utazni, a szemészet újdonságait megismerni és továbbadni a
kollegáknak.
Szabadidőm nagy részét a szemsebészet oktatásával, bemutató műtétekkel, vagy kongresszusokon
töltöm, sokszor egészen távoli országokban.

83

1971-1972
1. számú Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Illés Ferenc (szakfelügyelő)

Bachstetter Ferenc
Barcza Jenő
Bittmann Tamás
Böjtös Ida
Fazekas László
Hamari Ferenc
Hebling Anita
Hegyi Edit

8.b.

Honyecz György
Hóman Erzsébet
Horák Ilona
Hummel Gyula
Hummel József
Janus János
Jenei Béla Zoltán
Kacsala István

Katzer János
Katzer Rozália
Klesitz Éva
Kovács Julianna
Krasnyánszki Lujza
Lukács Pál
Máj József
Palotai János

Reiter Károly
Seliga János
Soós László
Szita Marianna
Szórádi Teréz
Weinper Tibor
Wurst Piroska

Kiss László
Kovács Júlia
Lezsák Mária
Majer József
Matula Ilona
Nádasdi Orsolya
Pordán Mihály
Somogyi Zsuzsanna
Szabó József Zoltán
Szalai Éva

Szaturi Cecilia
Szirbek Erzsébet
Török György
Veidinger Flóra
Véber Imre
Vindics József
Wurst Szilvia

osztályfőnök: Szűcs István

Antal Erzsébet
Bagyura Orsolya
Berczki Margit
Berkes Mihály
Békefi Lujza
Béres Katalin
Biber Fernc
Bodó Péter László
Czigler János
Cserháti Zsuzsa

Dülk Tamás
Fekete Edit
Fülöp Erzsébet
Harmath Hajnalka
Hebling Gabriella
Heinrich József
Hermann Antal
Karsai Ágnes
Kirchkeszner Katalin
Kiss Kálmán

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Illés Ferencné és Wohlfart Zsuzsanna
Bálint Zsuzsanna
Bittmann Ibolya
Bittmann Piroska
Böszörményi Éva
Braun Éva
Braun Lőrinc
Herk Attila
Horváth Erika
Kucsera János
Nagy Anna
Palásti Éva
Palkovics Ella
Peszmeg Erzsébet

8.b.

Primász Ferenc
Ring Ilona
Rózsa Csaba
Sajgó Bernadett
Sajgó Ferenc
Scheier Magdolna
Stumpf János
Svéd Éva
Torkos Jenő
Tóth Attila
Tüke László
Varga Valéria
Vaskor Lenke

osztályfőnök: Wohlfart Zsuzsanna

Barcza Ildikó
Bálint Anna
Belkovics Piroska
Böcskei Ferenc
Burján Katalin
Cserepes Mária
Dobos József
Gfellner József
Izsa Tibor
Kiss Pál
Koós Magdolna
Lajkó Antal
Magyar Valéria
Molnár Magdolna
Németh István

Radics László
Rábai Ferenc
Reiter János
Reszegi Gabriella
Sebestyén Antal
Szedenik Norbert
Szolnoki Erzsébet
Szurgyi Zsuzsanna
Török Gábor
Varga Imre
Varga János
Varsányi Anikó
Várszegi Ferenc
Véber Mária
Wetzl Éva

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Úttörő Kulturális seregszemle

8. a. osztály éneklő raja

Gelesz Bandi verset mond

Jubileumi Úttörőparlament

Az elnökség

A résztvevők és Barcsai Vilmos hozzászólása
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1972-1973
1. számú Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Hebling Lajosné

AschenbrennerErzsébet

Bachstetter Zsuzsa
Bauernfeind Éva
Berkes Erzsébet
Bittmann Zita
Bors Károly Tamás
Drexler Ferenc
Gaál Ferenc
Gelesz András

8.b.

Gurdon László Csaba
Holler István
Kádas Mária Teréz
Kirkeszner György
Klesicz János
Kovács Magdolna
Makó Lajos
Mürkl Erika Eszter
Nemes János

Németh Lajos
Nyári Judit Teréz
Pécsi Ildikó Viktória
Rácz Gizella
Regenye Zsuzsanna
Renkó László
Schmidt Katalin
Somogyi Erzsébet
Schöngrundtner Dóra

Stéber Mária
Szalczer Edit Mária
Szaturi György
Tunner István László
Vágovits Károly
Vajcs József Nándor
Vörös Gusztáv
Wajcs Ágnes

Oláh Terézia
Pacher József
Piedl Ágnes
Pucsek János
Ravasz Zsuzsanna
Sárfi Attila Sándor
Schmidt József
Somogyi Imre Zoltán
Stéber Katalin Teréz
Stolcz Anna

Szabó Cecília
Szakács József
Szalczer Tamás
Szentes Olga
Szita Ildikó Rózsa
Szüszenstein Ferenc
Wéber Marianna
Wittmann Julianna

Nagy József Attila
Nagy Ferenc
Onderó László
Pacher Katalin
Puskás László
Ring Éva
Schoffhauser Zoltán
Solymosi István
Szabó Mária

Szakács István
Szeiler Rózsa
Szólás Lajos
Tax Antal
Tatár Erzsébet
Wimmer Ágnes
Wlassics Katalin

Novák Irén
Novák Sándor
Pék József
Pintér Magdolna
Prosinger Károly
Pucsek Erzsébet
Sánta Mária
Sikos Emőke

Steixner Ferenc
Szalay Andrea
Szammer József
Szántó Imre
Tar Hilda
Tompos Magdolna
Vurst Edit

osztályfőnök: Szűcs István

Bachstaedter József
Benis Albert
Béres Zsuzsanna
Godácsi István
Gubicza József
Gürtler Lajos
Hebling István Tibor
Herceg Sándor
Hermann Frigyes
Holl Ágota

Jámbor Mária
Kiss Endre
Komlós László
Kondora Piroska
Lingl Borbála
Link Ferenc
Madarász Ferenc
Németh Anikó
Németh Erika
Nyul Magdolna

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Szökrényes Beatrix

Bakos Olga
Bolla Magdolna
Czeglédi Kálmán
Dekovics Imre
Dencs Mária
Gasparics Anna
Gesztesi Ágnes
Hoffmann Imre
Horák Vilmos

8.b.

Illés László
Jakab G. János
Kadlecsik Rozália
Kálovits Gabriella
Kovács Mihály
Kőmüves Erika
Kőmüves Sándor
Magyara Ferenc
Molnár Károly

osztályfőnök: Mészáros Sándorné

Bauernfeind Frigyes
Dobos Gábor
Holonics László
Horváth Ágota
Horváth Ferenc
Horváth József
Istenes Gyöngyi
Kelemen Andrea

Keresztesi Gábor
Kirsteuer Erzsébet
Kitzberger Kálmán
Kőhegyi Gyöngyi
Lezsák Mária
Majkó Erzsébet
Molnár Mihály
Nagy István

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Akikre büszkék vagyunk
Veszprém megye egyetlen mentősnője
T.Tóth Márta
Orvosnőt nem kell nagyítóval keresni, mentőorvosnőből viszont annál kevesebb van. A megyei
mentőszolgálatnál is egyetlen egy dolgozik, aki ha baj van, rohamkocsival vagy a Mókusnak becézett
helikopterrel érkezik. Legutóbb például a szerencsétlenül járt lengyel busz két túlélőjéhez, akiknek
infúziót és fájdalomcsillapítót adott, mivel másra nem volt módja.
Mint visszaemlékszik, éppen a füredi mentőállomáson teljesített
szolgálatot, amikor riasztották, hogy mennie kell. A tűzoltók az
ülések közé szorulva találtak egy tízéves kisfiút és egy nőt, akik
túlélték a balesetet. Wlassics doktornő, a buszban szorongva egy
órán keresztül volt ott a sérültekkel, akik információi szerint életben
maradtak.
Mióta az eszét tudja, orvosnak készült, de kicsi lányként sem fehér
köpenyes, kórházi orvosnak képzelte magát. Még a zirci általános
iskola első osztályába járt, amikor a barátnője édesapja véletlenül
levágta a kezét. Wlassics Katalin határozottan érezte, hogy egész
életében ilyen helyzeteken akar úrrá lenni.
Elhatározása akkor vált valóra, amikor a szegedi orvosi egyetem
negyedik évében oxyológiát, azaz a sürgősségi betegellátást kezdett tanulni, és a szigorlatot követően
lehetősége nyílt arra, hogy jelentkezzen mentőtisztnek.

A szegedi buszon döntöttem
Még medika volt, amikor már mentőtisztként vonult a balesetekhez és segített a bajba jutottakon
Mindig busszal utazott Veszprémből Szegedre, s a hosszú úton volt ideje töprengeni Egy ilyen
alkalommal döntötte el, hogy mentőorvos lesz, ahelyett, hogy egy jobban jövedelmező orvosi
specializációt választana. Így aztán oxyológiai szakvizsgát tett, később pedig honvéd-, és katasztrófa
orvostanból is szakvizsgázott. Kissé értetlenkedő pillantásomra elmagyarázza, mennyire más ellátni
egy balesetben sérültet, mint például egy háborúban, egyszerre több ember különféle sebesülését.

Akupunktúra és homeopátia
A sors fintora, mikor a mentőt is menteni kell, s ez az „élmény” Wlassics doktornő életéből sem
maradt ki. 1993-ban riasztásra indultak, és a Nosztorinál karamboloztak a rohamkocsival. A
hagyományos orvoslás mellett érdekli az alternatív gyógyászat, a complemnter medicina – például az
akupunktura ésa homeopátia, melyeket meg is tanult, - magát, vagy tizenöt éves cicáját csakis ilyen
gyógyszerekkel kezeli. Ezeknek, mint mondja, semmiféle mellékhatásuk nincs, csodás eredményeik
viszont igen. Neki így múlt el, örökre és nyomtalanul a parlagfű allergiája, macskájának pedig a
szemén levő szaruhártya homálya. A mentőállomás tizennégy éves kutyája, szintén gyógyulófélben
van, holott a múlt karácsonykor már szinte lemondtak róla.
Ha fáj a feje vagy bármi más baja van, előveszi a sürgősségi mentőtáska kicsinyített mását, amiben
apró üvegcsében gombostűfejnyi „tabletták” sorakoznak. Bekapja az alkalmas pirulát, s rövid idő
múlva újra tökéletesen egészséges. Máskor pedig, megmaszírozza testének akupunktúrás pontjait, s
máris minden rendbe jön, hiszen ezt a munkát csak makkegészségesen lehet jól végezni. Mindebbe az
is belefér, hogyha kölcsönösen ráérnek, kollegáit gyógyítja, vagy – mint legutóbb a lengyel piacon –
megeseik a szíve egy elhagyott kiskutyán. Utóbbi most a mentőállomás kedvence.

Jól érzem magam a bőrömben
Az első repülési élménye sokkal csodálatosabb volt, mint hitte volna. Amióta létrehozták a
balatonfüredi Heliport állomást, Wlassics Katalin havonta minimum ötször érkezik a fehér
gépmadáron, hogy segítsen a sérülteken. A mentésnél nagyszerűbbet el sem tud képzelni, és bár a
szolgálatnál dolgozók anyagilag egyáltalán nincsenek megbecsülve, soha nem jutott eszébe, hogy
otthagyja, és másfajta orvosi hivatást vállaljon.
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Ebben a kőkemény hitében még egy váratlanul felbukkanó és kivánságot teljesítő jó tündér sem tudná
megingatni. Már csak azért sem, mert hivatásából eredően két lábbal és szilárdan áll a földön. Még
elalvás előtt sem szokott ábrándozni: jól érzi magát a bőrében és nem egy álomvilágban, hanem itt a
földön szeretne boldogulni.
(Veszprémi 7 nap 2002. július 19.)

Tudósítás és riport
Egy gimnáziumban

Klubtagság és tanulás
1962-ben nyitotta meg kapuit az új gimnázium, melynek igazgatója Barna Lajos lett.
Két éven keresztül „szimultán igazgattam az általános iskolát és a gimnáziumot. Emellett igyekeztem
elindítani valamit. Valamit, amit megtanultam valaha, és ami most, és amit most szerettem volna
továbbadni. A rádiótechnikáról van szó. Kedvelem ezt a bonyolult és rejtelmes ágazatot, amely olyan
teljesítményekre képes, hogyha – tegyük fel – egyik ükapánk feltámadna, és valamit előadnánk neki
mindebből, őrültnek nézne bennünket. Alakítottam egy klubot, és már az elején kikötöttem, csak azok
léphetnek be, akiknek jó a tanulmányi átlaga, különös tekintettel a matematikára és a fizikára. Sok
gondot és örömet okozott nekem a válogatás, ez a „szakmán belüli” differenciálás: a jó
kézügyességgel rendelkezőket készülék-építésre fogtam, a fizikailag strammakat a rókavadász ágazat
felé „igazítottam”, és akikben meg volt a ritmus érzék, ami a morzeadáshoz elengedhetetlenül
szükséges, azokkal a rádiótávírászok ábécéjét kezdtük el emészteni. A tanulmányi hanyatlás a
klubtagság felfüggesztését jelenti nálam. Volt, aki sírva fakadt, amikor ezt tudattuk vele, de aztán
összeszedte magát és rákapcsolt a munkára.
Aztán nyakamba szakadt a gimnázium igazgatása, mint már mondtam. Éjszakákba nyúló
munkanapok; súlyos állandó megterhelés; idegtánc; az irányítás millió szála, amelyet kézbe kell
tartani. Egy nap a szokottnál is erősebb fáradság érzésével ébredtem, fájdalmat éreztem, nagy
rosszullétet. A két évet egy idegösszeomlás koronázta meg, tüdőlebeny szakadással súlyosbítva.
Kórház, szanatórium…
De akkor már a gimnáziumba is betört a rádiózás, a gyakorlati oktatás tárgyává lépett elő, egy remek
műhelyben folyt Jánosik László szakszerű irányításával.
Ez az oktatás természetesen megszüli – megszülte – a maga elitjét is: a versenyzőket, akik rangos
versenyeken diadalmaskodnak. Várnával rendszeres kapcsolatot tartunk. Nem régen négy diákunk járt
ott, Litter József, Polgár István (válogatott kerettag), Bittmann Julianna és Tóth Teréz. Nagy
rókavadász versenyen indultak. Győztek, és elhozták a kupát.
(Lobogó c. újság 1973. január 3. Lejegyezte: Baróti Szabolcs)
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1973-1974
1. számú Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Barcsai Józsefné

Ábrahám Csaba
Béres István
Csermák Henriett
Cseresznyés László
Farkas Imre
Fiskál Mihály
Gálos László
Honbolygó Erzsébet
Horváth Erzsébet

8.b.

Horváth Gizella
Horváth István
István Mária
Kapui Matild
Kocsis Lajos
Kovács Valéria
Lakner Ibolya
Lakner István
Lukács Ilona

Makó Erzsébet
Molnár Margit
Németh Márta
Palkovics Judit
Petrik Tibor
Primász Klára
Regenye László
Setényi Mária
Stark Zoltán

Szabó László
Szaturi János
Szaturi Ferenc
Szirbek József
Szórádi Kálmán
Tóth Emma
Vinter Ágota

Pászner Irén Julianna
Pinkova Emma
Póda Károly
Prímász Ildikó
Pucsek Veronika
Réder Éva

Szolga Gábor
Szórádi Gyula
Tarr István
Turi Tibor
Vadász János
Wittmann Róbert
Wolstrommer Ilona

osztályfőnök: Bozzay Józsefné

Bakos Attila
Böjtös Ilona
Bulányi Éva
Dülk Éva
Falmann Olga
Fekete Ferenc
Gellért Margit
Hoffer Ervin
Hoffmann István

Jéger Katalin
Kabódi Erzsébet
Kirsch Anna
Kiss Julianna Mária
Kiss Pál
Kovács Ilona
Kovács Zoltán
Kugler László
Magyar József

RottenbücherZsuzsanna

Sebestyén Ibolya
Solymosi Katalin

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Dr. Tóth Sándorné

Álich Etelka
Ernhoffer Attila
Gasztonyi Katalin
Hajdani Éva
Henrich Ernő
Karsai Sándor
Kiss Erzsébet
Kovács Attila
Kovács István
Litauszky Éva
Mező Irén
Nemes Katalin
Nyiri Éva

8.b.

Pongrácz Mária
Slajchó Lujza
Schnellbach László
Szabó János
Szabó Jenő
Tárnok István
Tolnai Éva
Vadász Teréz
Varga Géza
Vessző József
Wittmann Teréz
Wolf Ferenc
Zana Ferenc

osztályfőnök: Holló Miklósné

Aschenbrenner József
Balogh István
Bittmann Györgyi
Deutsch Julianna
György Ildikó
Hevesi Gábor
Horák Erzsébet

Horák István
Kollárik Ilona
Kovács István
Lambert Zsuzsanna
Libis Ilona Judit
Nagy P. Árpád
Németh József

Pacher István
Pászner Aranka
Réger Róbert
Sági Vilmos
Spanberger Judit
Szakács Mária
Szalay Magdolna

Szommer Elvira
Tehel Károly
Trosits Ákos Zsolt
Vajda Erika
Wittmann Zoltán

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Bácsiné Nyiri Éva:
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Gyerekekkel, emberekkel foglalkozni csodás dolog
1966. szeptemberében léptem át először az iskola kapuját, ahol Szabó Klára kézen fogott a társaimmal
együtt, és két évig el sem engedett bennünket. Addig, míg mindannyiunkat be nem vezetett a betűk és
a számok világába, meg nem mutatta az olvasás gyönyörűségének az élményét. Ekkor átadott Sarf
Józsefnének, ő pedig Detre Ferencnének. Hálás szívvel emlékszem mind a három tanítómra.
Felső tagozatban Dr. Tóth Sándorné volt az osztályfőnököm. Biológiát és földrajzot tanított. Őt és
tantárgyait is nagyon szerettem.
Az úttörő életben rajvezető helyettes voltam. A rám bízott feladatokat mindig maximálisan próbáltam
megoldani. Sikereimről, a különböző dicséretek és oklevelek tanúskodnak.
Kiváló tanítóim és tanáraim hatására választottam a pedagógus pályát. Már ekkor megláttam a
szépségét, nehézségét pedig megtapasztaltam az évek folyamán. Nincs nagyobb öröm, mint amikor
egy a világra rácsodálkozó kisgyermeket megtaníthatunk arra, hogyan tud majd a társadalom hasznos
tagja lenni.
Zsámbékon végeztem el a főiskolát, tanító-könyvtár szakon. Kilenc évvel ezelőtt közoktatási vezetői
oklevelet is szereztem a budapesti Műszaki Egyetem Természet és Társadalomtudományi Karán.
Nem tudom, mikor izgultam jobban, amikor tanulóként, vagy amikor tanítóként kezdtem az új tanévet.
Volt tanítóim, tanáraim nagyon kedvesen fogadtak. Barcsainé Klári volt az első, aki hozzám lépve,
mosolyogva, átölelve köszöntött. A jó légkörű tantestületbe nem volt nehéz beilleszkednem. Rögtön a
mély vízbe kerültem. Első osztályosokat kaptam. Szerencsém volt, mert jó képességűek és jó
magatartásúak voltak. Negyedik osztály végén igen csak fájó szívvel váltam meg tőlük. De ez, azóta
sincs másként. Négy év alatt nagyon a szívemhez nőnek, sajátomnak tekintem valamennyit.
Elszakadni tőlük ezért nehéz. Jó érzés azonban, hogy „visszajárnak” amikor csak tehetik és
beszámolnak a felsős napjaikról, sőt középiskolás és egyetemi élményeikről is. Nagyon szeretem a
nagyfelmenő rendszert. Itt látni igazán munkám eredményét. Legnagyobb örömöt az első osztályosok
tanítása adja. Megtanítani, írni, olvasni, számolni, az első iskolai – talán sokszor egy életre
meghatározó – élményt nyújtani a kicsiknek, nem kis felelősség.
Szeretnék megemlíteni néhány dolgot, amely hagyománnyá vált nálam. Minden elsős osztályommal a
tanév kezdetén családi kirándulást szervezek. Célom ezzel, megismerni egy kicsit egymást. Volt, hogy
főztünk, vagy csak szalonnát sütöttünk, de egy jó nagy séta keretében kellemesen elbeszélgettünk.
Nagyszerű program! Immár hat éve, hogy december 1-jétől a téli szünet előtti utolsó tanítási napig
minden tanuló adventi ajándékot kap minden tanítási napon. A szülők által küldött kisebb ajándékok
kerülnek a kalendárium zsákjaiba, majd a maradékot – nem kevés – utolsó nap a karácsonyfa alól
vehetik át a gyerekek. Egy hétig pompázik a
fenyő az osztályunkban! Köszönet érte a
szülőknek! Nagyon sokat kirándulunk, színházba
járunk. Szeretnék minél többet megmutatni
diákjaimnak
hazánk
szépségéből.
Előző
osztályommal erdei iskolában is eltölthettünk
néhány flelejthetetlen napot.
Büszke vagyok arra, hogy tanítványaim felső
tagozaton is megállják a helyüket, eddig nem
maradt vissza közülük senki.
Fiam, Attila is a Reguly iskolában kezdte meg a
tanulmányait. Fürst Lajosné és Molnár Józsefné
voltak az osztályfőnökei. Hat évig járt ide, mert
tanulmányait a zirci III. Béla Gimnázium hatosztályos képzésén folytatta. Jelenleg a pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán hatodéves orvostanhallgató.
Gyerekekkel, emberekkel foglalkozni csodás dolog! Örülök, hogy fiammal együtt, mindketten egy
nehéz, de szép pályát, hivatást választottunk.
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Tudósítás és riport
Jelesre vizsgáztak a zirciek!
Utóhangok az úttörő olimpiáról
Sikerrel zárult Zircen az úttörő olimpia. Versenyző, rendezők már kipihenték fáradalmaikat. Érdemes
visszapillantani az országos jellegű rendezvényre.
Hosszú volt az út, amíg a zirci döntőig eljutottak a havas számok. Az áldozatos előkészítő,
szervezőmunkából sokan kivették a részüket. A megye illetékes vezetőinek, a sok-sok társadalmi
aktívának, sportot szerető embernek nem volt hiábavaló a fáradozása. A megépült pálya, szebb, jobb
lett, mint azt előre bárki is gondolta!
És a versenyek? Várakozáson felül sikerültek. az utolsó napokban kedvezővé vált az időjárás, pompás
téli kép, remek pályák, ideális hóviszonyok fogadták a fiatalokat. Megyénk olimpiásai kitettek
magukért. A csetényiek három aranyérme, a pontversenyben elért harmadik helyük önmagáért beszél.

Fiatal együttes
- Számunkra az utóbbi évek legsikeresebb olimpiája volt a mostani döntő – mondta Mürkl László,
megyénk válogatottjának edzője – a nem hivatalos pontversenyben elért harmadik helyünk jelentős
sikernek számít. Megelőztük a nagy hagyományokkal és feltételekkel rendelkező Borsod és Nógrád
megyét. Ami talán még ennél is fontosabb: eredményünket – három arany, egy ezüst és két bronzérem
– olyan fejlődőképes, fiatal gárdával értük el, akik még jövőre, sőt azután is indulhatnak úttörő
olimpián.
A fiatalok felkészülését, maximálisan támogatta az úttörő szövetség megyei elnöksége. Felszerelést
vásárolt a válogatott részére. Például tizenkét pár futólécet, a Zirc-Dudari Bányász, pedig a közös
foglalkozások, megteremtésével segítette a csapatot. Vállalta a megyei válogatott dobogókői
szereplésének költségét.
Mit jelentett a „hazai pálya” előnye a Bakonyi gyerekeknek?
- Tulajdonképpen erről nem beszéltünk – válaszolta a szakvezető. – A pálya nekünk is jó volt, hó
hiányában alig volt gyakorlási lehetőségünk. A lesiklásban nem tudtunk az első – hatodik helyezettek
közé bekerülni. Arany érmeinket a szánkószámokban szereztük. Méghozzá mindhármat a csetényiek
révén. Puskás Tibor csetényi általános iskolaigazgató nagyszerűen felkészítette fiataljait, az eredmény
nem is maradt el. A futószámokban talán a terület ismerete jelentett egy kis előnyt, ahol tizenöt pontot
szereztünk.

Jól dolgozott a rendező gárda
- Az olimpia sikeres lebonyolítását több tényező befolyásolta – mondta Ambróz Gyula a
versenybíróság titkára. – Elsősorban az ideális létesítmény, no meg éppen a legjobbkor jött a várva
várt hó. A harminckét órán át tartó havazás csodálatos környezetet nyújtott. A Bakonyban régen láttam
ilyen szép télies tájat, „ünnepet”.
- Az előkészítésben, a rendezésben jelesre vizsgázott a gárda. Glatz László, Bucsy Balázs, Soós
László, Szemmelveisz László, Petrovics Tibor, Henrik István, Barcza Sándor, Kőrös Árpád, Kőrös
László és mások vállalták a munka dandárját. Nagy segítséget adtak honvédségi rádiósok a
hírközléshez. A versenyiroda Földes Jenő és Hernádi Tamás vezetésével gyorsan és pontosan
produkálta az eredményeket. a versenyzők nagyszerű ellátásban részesültek a MÜM intézetben.
- Elismerésre méltó pontossággal és nagy szakértelemmel dolgozott a versenybírói gárda. Hasonló
összefogással, úgy érzem vetélytársa tudtunk lenni Kőszegnek, Sátoraljaújhelynek és Mátraházának,
ahol eddig lényegesen jobbak voltak a körülmények. Mi nyertünk is ezzel az úttörő olimpiával. A
sajtó, a rádió és a tv felhívta a figyelmet a Bakony téli sportjának lehetőségeire. Ezzel a jövőben
élnünk kell!

Örömet szereztünk a gyerekeknek
Találóan összegezte a tapasztalatokat Planéta János Zirc nagyközség tanácsának elnöke:
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- A szervezők fáradozása nem volt hiábavaló. Minden befektetés megtérült az eredményekben, a
sikerekben. a célunk az volt, hogy örömet szerezzünk a gyerekeknek, elmélyítsük a barátságot, az
olimpiai eszmét. Ezt elértük!
A munkából nemcsak a sportvezetők vették ki részüket. Segítséget nyújtottak az ideális körülmények
megteremtéséhez a különböző zirci üzemek, intézmények, iskolák, vezetők, igazgatók, pedagógusok.
Többek között Tihanyi Alajos, Bangár Károly, Barna Lajos, Komár András, Urbaniczky István,
Wohlfart Zsuzsanna, Füredi Katalin, Barcsay József, Faa Károly, Rádler Géza, Réthalmi Tibor, Kacsala
István és sokan mások.
(Napló 1973. február 2. K.J.)

1974-1975
1. számú Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Takács Istvánné

Biber Miklós
Bieber György
Bodó Anna
Bognár Magdolna
Csehi Bernadett
Fiskál József
Fodor Sándor
Fülöp Ágnes

8.b.

Gyarmati László
Hack János
Horváth Ferenc
Horváth Zoltán
Kajtár Éva
Kanyár Irén
Kersch Ágota
Kertész Anna

Kirchkeszner Tamás
Kiss György
Kozma Gábor
Lamoszki Tibor
Lamszider János
Palotai Tibor
Pej Imre
Pék Magdolna

Stéber György
Stolcz Erika
Szakács József
Szilágyi Sándor
Tolnai Zsuzsa
Török Mária
Világi Ella
Wéber Katalin

Prímász Julianna
Rauscher Gyöngyi
Rácz Miklós
Somogyi Ferenc
Somogyi Lívia
Stern Erzsébet
Szalay Rózsa
Tóth Teréz

Udvari Rudolf
Urhegyi Tibor
Vadász István
Vajda János
Wittmann Árpád

osztályfőnök: Dr. Ott Györgyné

Bachstetter Aranka
Benis Erika
Csikai Ferenc
Csonka Lajos
Dobróka Eleonóra
Encz Ilona
Godácsi Erzsébet
Halupa István

Hebling János
Kajtár László
Kecskés Julianna
Kiss Zoltán Sándor
Kondora Zoltán
Kovács András
Kovács Andrea
Krasnyánszky Balázs

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Dr. Tóth Sándorné

Ambróz Zoltán
Bacsák Ferenc
Bakos Emil
Braun Árpád
Braun Katalin
Burján Judit
Csóti Tamás
Friedler Éva
Hegedüs Ferenc
Hutter Marianna
Karsai Sándor
Katona Dorottya
Kecskeméti Mária
Kecskeméti Tamás
Klesitz Ilona
Kovács Lajos
Kőrös János
Lakner János

Leitner Melinda
Mick Bernadett
Nagy Tamás
Nyári Zoltán
Pacher László
Petrovics
Marianna
Pongrácz Katalin
Sági Ilona
Sándor Éva
Sántik Ferenc
Stecina Imre
Szabó Csilla
Szalay Miklós
Szántó Teréz
Szirbek Ágota
Varga László
Vinter Ferenc
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8.b.

osztályfőnök: Bagoly Lászlóné

Bakos Ferenc
Földvári Lilla
Györgydeák Andrea
Hegedüs Gyula
Hermann Teréz
Holler Erzsébet
Kaufmann Zsuzsa
Kitzberger Valéria

Kolompár Lajos
Kozma István
Kőrös Árpád
Kuzmann Valéria
Mühlbauer Norbert
Mürkl Attila
Nagy Csaba
Nagy Eleonóra

Palotai Margit
Primász Péter
Pucsek Éva
Pucsek István
Ravasz László
Rédling Mihály
Skobrák László
Solymosi Margit

Szabó István
Szandi Teréz
Szemmelweisz László
Szita Judit
Wittmann Erika
Wittmann Ferenc
Wolf Zoltán
Wurst Mária

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Udvari Rudolf:
Egy diák voltam a sok közül
1975-ben végeztem az általános iskolát. Kedves gyermekévek, szigorú pedagógusok, jó közösség
jellemezte azokat az éveket. Gyerekkoromban nagyszüleimtől és a szüleimtől tanultam a természet
szépségeit felismerni, csodálni. Így nem véletlen, hogy az élővilág és a földrajz lett a kedvenc
tantárgyam. Az első-második osztályban, Dr. Szántó Józsefné, a harmadik-negyedik osztályban Tegyi
Józsefné, a felső tagozatban Dr.Ott Györgyné volt az osztályfőnököm. Különösebb, említésre méltó
emlékeket nem őrzök. Egy diák voltam, a sok közül.
Ballagás után gépszerelő szakmát tanultam a helyi szakmunkásképzőben, majd Székesfehérváron,
Közlekedésgépész szakon szereztem technikusi minősítést. Jelenleg, immár tizenhat éve üzletvezető
vagyok saját Erdészeti, Kertészeti, Műszaki Szaküzletemben. Családommal itt élek, gyermekeim
szintén a Reguly Iskola diákjai voltak.
Köszönöm a megkeresést!
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)

Vinter Ferenc:

Kellemes emlékeket őrzök
Vinter Ferenc vagyok, a zirci Reguly Antal iskolában végeztem 1975-ben. Ennyi idő távlatából
nagyon szép és kellemes emlékeket őrzök tanulmányaimról, annak ellenére, hogy fiatal diákként nem
mindig fogadtam kitörő élménnyel tanáraink nevelő célzatú okításait. A műszaki és elektronikai
jellegű tantárgyak álltak közelebb hozzám. Talán ennek köszönhető későbbi műszerész
szakmaválasztásom is.
Alsó tagozatban Szántó Józsefné volt a tanítóm, akinél kedvesebb embert és tanárnőt, azóta sem
ismerek. Felső tagozatban Tóth Sándorné volt az osztályfőnököm. Kedveltem, mint tanárt és embert,
Barna tanár urat is. Érdekes, új dolgokat tanultam tőle.
Visszagondolva, kiemelkedő élményre nem emlékszem, de az a gondtalan fiatalkor, a barátok,
kirándulások, nyugodt élet, csapatszellem ma már szerintem elképzelhetetlen a mai kisiskolásoknak.
A régi osztálytársak közül csak azokkal tartom a kapcsolatot, akikkel a III. Béla Gimnáziumba is
együtt jártam. Középiskola után elvégeztem több szakmai iskolát. Hat-hét szakképesítéssel, saját
egyéni vállalkozásomat irányítom Veszprémben, három alkalmazottal, 1993 óta. Kinga lányom is a
Reguly iskolában végzett, 2001-ben. Jelenleg a Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi karán,
Idegenforgalmi és Szálloda Szakán, első éves hallgató. Kisebbik lányom, Gréta 2004-ben kezdte meg
tanulmányait szintén a zirci általános iskolában, az angol-számítástechnika programmal.
Szabadidőmben szeretek motorozni, síelni, kirándulni a családommal.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)
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Az Úttörő nagykórus szereplése a Magyar Rádióban

A nagykórust vezényli: Bozzai József
Farkas Józsefné

Vándortábor
1974. szeptember 25-i Úttörőparlament után vetődött
fel először, hogy a zirci gyerekek is bekapcsolódjanak
a vándortáboros mozgalomba.
A mozgalom célja, hogy Magyarország egész területén
– a legkisebbektől a középiskolás korosztályig:


Ismerjük
meg
az
irodalmi
és
történelmi
nevezetességeket, a legszebb tájakat, a rajtuk élő
emberek szokásait, életmódját.



Mélyítsük el a közösségi
lyiségfejlesztés, egymás segítése.




Tanuljuk meg mit jelent az önellátás, önkiszolgálás,
egészséges életmód.
Próbáljuk ki önmagunkat, kitartásunkat, tűrőképességeinket, felelősségérzetünket.



Ügyeljünk környezetünk védelmére, tisztaságára.

értékeket:

szemé-

A lehetőségek egyre bővültek. 1989-től nemcsak gyalogos, de vízi és kerékpáros vándortábor is indult.
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A táborok szervezését komoly felkészítő munka előzte meg (kutatómunka, őrsök megalakulása,
csasztuska szerkesztése, vándortáboros előtúra a környékünkre, étrend összeállítása, szülői
értekezletek.
Néhány felejtetetlen élmény – emlékképekben röviden:
Találkozás még élő partizánokkal – Országos I. helyezett
vándortáboros napló kiállítása Dunaújvárosban –
Bemutatkozás a televízió Tizen Túliak Társasága
műsorában – „P.umaveszély” a Soproni-hegységben –
Tehén fejése, lovaglás a Kiskunságban – Csóványos,
Börzsöny, Fekete-hegy „meghódítása” – Drégely vár
romjainál- megható ünnepi műsor – Éjszakai túrák,
éjszakai őrség, táborvezető elrablása – Esti tábortüzek,
csasztuskák, bográcsfőző versenyek, interjúk érdekes
emberekkel, falusi skanzenek, múzeumok meglátogatása –
Klári néni finom ételei

Ezekben a táborokban, nagyon mély barátságok
szövődtek. Tervezzük egy vándortáboros
találkozó megszervezését is.
Nagy kár, hogy ennek a mozgalomnak már nincs
folytatása. Nem biztos, hogy a pénz az oka, hisz jó cél
érdekében ma is lehet szponzorokat találni.
Szeretném megköszönni Barcsai Józsefné, Irénke néni
segítségét, aki még mindig fiatalos lendülettel,
vidámsággal, sok-sok érdekes visszaemlékezéssel segítette munkámat.

Vándortáborok időpontjai, útvonalai:
év

tábor neve

táborvezető és segítői

1974 „Vöröskő”

Barcsai Józsefné és szülők

1976 „Bükk”

Barcsai Józsefné, Gesztesi Jánosné,
Szomjas Lajosné és szülők
Barcsai Józsefné, Gesztesi Jánosné,
Szomjas Lajosné, Takács Istvánné
Barcsai Józsefné, Gesztesi Jánosné,
Szomjas Lajosné, Takács Istvánné
Barcsai Józsefné, Gesztesi Jánosné,
Szomjas Lajosné, Takács Istvánné
Barcsai Józsefné, Gesztesi Jánosné,
Szomjas Lajosné, Takács Istvánné
Barcsai Józsefné, Gesztesi Jánosné,
Szomjas Lajosné, Takács Istvánné
Barcsai Józsefné, Gesztesi Jánosné,
Szomjas Lajosné, Farkas Józsefné,
Barcsai Gábor, Barcsai Gáborné
Farkas Józsefné, Barcsai Gábor,
Barcsai Gáborné, Szomjas Lajosné,
Hutvágner Tamásné
Farkas Józsefné, Farkas József, Barcsai
Gábor, Barcsai Gáborné, Szomjas

1977 „Börzsöny”
1978 „Zemplén”
1979 „Cserhát”
1980 „Kiskunság”
1981 „Nógrádi
partizánok”
1982 „Börzsöny”

1983 „Fertőmenti”

1984 „Ormánság”

Útvonal
Szentendre- Schubertforrás- Hoffmann kunyhó – Fári kút – Esztergom - Mogyoróhegy
Várkút – Felsőtárkány – Bánkút – Csurgó –
Szilvásvárad – Bélapátfalva – Tardos - Eger
Zebegény – Nagybörzsöny – Vámos-mikola –
Magas Tax – Verőcemaros
Sárospatak – Sátoraljaújhely – Bózsva –
Telkibánya – Mogyoróska – Arka - Szerencs
Vác – Ősagárd – Romhány – Nógrádkövesd –
Ordaspuszta – Pásztó
Sándortelep - Ludastó – Bugac – Kiskunfélegyháza – Lakitelek-Tőserdő – Kecskemét
Szécsény – Ráróspuszta – Karancsberény –
Salgóbánya – Cered – Salgótarján
Zebegény – Nagybörzsöny – Vámosmikola –
Magas Tax – Verőcemaros
Petőháza – Hegykő – Nagycenk - Fertőrákos –
Sopron
Kishárságy – Szentlászló – Mozsgó – Sellye –
Siklós – Pécs-Égertető

Lajosné, Hutvágner Tamásné

1985 „Aggtelek”

Farkas Józsefné, Farkas József, Barcsai
Gábor, Barcsai Gáborné, Szomjas
Lajosné, Hutvágner Tamásné
1986 „Vasi kék út” Farkas Józsefné, Farkas József, Barcsai
Gábor, Barcsai Gáborné, Szomjas

Szendrő – Perkupa – Tornaszentandrás –
Szögliget – Józsvafő – Aggtelek- Égervölgy
Szombathely – Velem – Kőszeg – Tömörd –
Abláncmalom – Sárvár

Lajosné, Hutvágner Tamásné

1987 „Vöröskő”

Farkas Józsefné, Farkas József, Barcsai Szentendre- Schubertforrás- Hoffmann kunyhó
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Gábor, Barcsai Gáborné, Szomjas

– Fári kút – Esztergom – Mogyoróhegy

Lajosné, Hutvágner Tamásné

1988 „Kiskunság”

1989

1990

1991

1992
1993
1994
1995

Farkas Józsefné, Farkas József, Barcsai
Gábor, Barcsai Gáborné, Szomjas

Sándortelep-Ludastó-Bugac-Kiskunfélegyháza-Lakitelek-Tőserdő-Kecskemét Országos
Lajosné, Hutvágner Tamásné
Dicséret
„Szalajka”
Farkas Józsefné, Farkas József, Barcsai Putnok – Domaháza – Palinapuszta –
Gábor, Barcsai Gáborné, Szomjas
Borsódnádasd – Dédestapolcsány
Lajosné, Hutvágner Tamásné, Berkó
Éva
„Velence”
Farkas Józsefné, Barcsai Gábor,
Martonvásár – Velence – Sukoró – Pákozd –
Barcsai Gáborné, Bohon Gabriella,
Székesfehérvár
Somogyi Nóra, Slajchó Csaba, Berkó
Éva
„Szigetköz” Farkas Józsefné, Barcsai Gábor,
Hédervár – Darnózseli – Lipót – Dunasziget –
Barcsai Gáborné, Berkó Éva, Sajgóné
Mosonmagyaróvár
Wetzl Éva
„Börzsöny”
Berkó Éva, Sajgóné Wetzl Éva,
Zebegény – Nagybörzsöny – Vámos mikola –
Hutvágner Tamásné
Magas Tax – Verőcemaros
„Fertőmenti” Berkó Éva, Sajgóné Wetzl Éva, Farkas Petőháza – Hegykő – Nagycenk - Fertőrákos –
Józsefné
Sopron
„Vasi kék út” Lingl Zoltán, Lingl Katalin, Farkas
Szombathely-Velem-Kőszeg- TömördJózsefné, Berkó Éva, Farkas Péter
Abláncmalom-Sárvár
„Mecsek I.” Lingl Zoltán, Lingl Katalin, Szalainé
Pécs-Árpádtető-Abaliget-Sikonda-Pécs
Reszegi Ilona, Szalai Dorina

1975-1985
Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 2-5. Népköztársaság u.7.
1975-től a felsőbb döntéshozó szervek a két iskolát, az 1981-től működő új iskolával együtt
egyigazgatású iskolává szervezték át.
Igazgató:

1975 – 1985. Barna Lajos

Igazgatóhelyettesek:

1975 – 1981. Dr.Stark Elekné
1975 – 1985. Kirsch Ábel
1980 – 1984. Némethné Virág Gyöngyi
1981 – 1985. Sebők Lászlóné

Visszaemlékezés
Barna Lajos:

Negyvenkilenc év Zirc szolgálatában
1953 nyarán érkeztem
orosz-nyelv szakos feleségemmel Zircre Békéscsabáról, ahol én, a 3. sz.
Általános Iskolában töltöttem gyakorlóévemet,
mint matematika-fizika
szakos általános iskolai
tanár. Feleségem, pedig a
Lorántffy
Zsuzsanna
Gimnáziumban tanított.
Zircen
az
akkori
általános iskola igazga-
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tója, Kiss Ilona fogadott, majd megkaptuk a kinevezésünket.
Így 1953. július 15-től 2002. május 28-ig dolgoztunk, éltünk negyvenkilenc éven át Zircen. Családi
okok miatt Győrbe költöztünk, és ma itt töltjük nyugdíjas napjainkat.
Feleségem, Bors Erzsébet, „Szösz néni”az orosz nyelv mellett tanított magyar nyelv és irodalmat, néha
rajzot is. Többször volt napközis csoportvezető. Tanításai során mindig osztályfőnök volt. Több éven
át, vezette az iskola orosz nyelvi szakkörét. Egyik tanítványa – Burján Judit – megyei tanulmányi
versenyen a második helyezést érte el. Vezette az orosz nyelvi munkaközösséget. 1963-ban hathetes
jutalomutazáson vehetett részt Moszkvában és Leningrádban. A húsztagú magyar csoport vezetője
volt.
Már az első tanítási évben főiskolai javaslatra, valamint gyakorlóévem értékelése alapján a megyei
vezető-szakfelügyelő elküldött Budapestre, a Központi Pedagógiai Intézetbe szakfelügyelői képzésre.
Ennek sikeres elvégzése után 1954. október 15-től szakfelügyelővé neveztek ki. Szaktárgyaim:
matematika és fizika. Felügyeltem a zirci, a devecseri, a pápai járás keleti felében és Ajka városban.
1958. augusztus 16-tól, 1960. január 31-ig az iskola igazgatóhelyettese lettem, Kálovits László mellett.
1960. február 1-jétől, 1968. augusztus 31-ig az iskola igazgatója voltam, az 1962-ben induló közös
igazgatású gimnáziumnak is. Így alapítója voltam a zirci gimnáziumnak is, tanítottam rádiótechnikát is
két évig.
Az 1964-65. tanévtől a gimnázium önálló intézményként működött, Csudai Bertalan igazgató
vezetésével. A Reguly iskolát a felsőbb szervek az 1968-69-es tanévben kettéosztották. A 2. számú
iskola igazgatói feladatát Tegyi Józsefre bízták, akinek a helyettese lettem. Közben, mint igazgató
helyettes, heti két napra ismét elvállaltam a fizika szakfelügyeletet a zirci járásban és Várpalota
városban.
Tegyi József 1970-ben Veszprémbe költözött. Az iskola igazgatását 1970. november 1-jétől 1975.
január 15-ig Szabó László vette át, és én lettem a helyettese.
1975. január 15-vel, Szabó Lászlónak megszűnt az igazgatói megbízatása, így 1975. augusztus 15-ig,
mint megbízott igazgató vezettem az iskolát.
1975. augusztus 16-tól, ismét az összevont iskolát igazgattam 1985. július 31-ig, 1985-től a 2. számú
iskolát vezettem nyugdíjazásomig. Nyugdíjam mellett még hét évig dolgoztam, egy évig teljes
óraszámban, majd részmunkaidőben óraadóként távol levő nevelők helyettesítőjeként.
Tanítottam Olaszfaluban is fizikát, két évig, napközit is vállaltam Lókút tagiskolánknál, majd végül a
Békefi Antal Általános Iskolában vezettem napközis csoportot.
1997. nyarán szűnt meg minden iskolai tevékenységem. 2002 májusában, negyvenkilenc évi zirci
tartózkodás után költöztünk Győrbe.
1953-1990-ig, harminchét éven keresztül dolgoztam pedagógusként, szakfelügyelőként. Voltam
igazgató helyettes, és több mint két évtizeden keresztül igazgató.
Munkásságomért két megyei és hét országos kitüntetésben részesültem. (1975. Veszprém Megyéért
Érdemérem arany fokozat, 1977. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1979. Kiváló Úttörővezető, 1982.
Úttörővezető Érdemérem, 1986. Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata, 1988. Honvédelmi
Érdemérem, 1988. Gyermekekért Érdemérem)
Munkám mellett, az 1954-től vizsgázott rádióskör vezetőjeként, tíz éven keresztül az Országos
Pedagógiai Intézet felkérésére, általános és középiskolai tanárok részvételével rádiós tanfolyamokat
vezettem.
1967-ben „A” fokozatú rádióamatőr vizsga alapján KPM adóengedélyes lettem. Hívójelem HA 2 RF
volt. A rádióamatőr vizsga alapján megalapítottam a zirci ifjúsági rádióklubot, mely az iskola
úttörőházában működött. A felszereléseket a megyei rádiószövetségtől kaptuk. Itt felügyelet mellett, a
szigorú szabályok betartásával forgalmazhattak azok a fiatalok, akik távirász vizsgát tettek.
Ez időtájt az országban kevés olyan általános iskola volt, akiknek kollektív hívójelű adóállomása
lehetett. Tanítványaim két alkalommal is részt vehettek országos távírász versenyen, ahol Polgár
István, Vesztergom Lőrinc, Kalocsa Péter, Györkös Péter, Tóth Zsuzsa, Szabó Julianna, Stolcz Judit,
később Tehel Károly. Előkelő helyezést értek el. Munkájukról a későbbiekben szólok.
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A rádiózással kapcsolatos tevékenységem volt még az un. „rádióiránymérő” (rókavadász) versenyeken
való részvételünk is, melynek leggyakoribb és eredményes résztvevője szintén Polgár István volt, aki
bulgáriai nemzetközi versenyen is győzelmet ért el. Ilyen iránymérő versenyeken, éveken át zsűritag
és indítóbíró voltam.
Szakkörvezetői munkám egyik jelentős eseménye volt az 1976 tavaszán az un. „Alkotó Ifjúság”
országos pályázatán való részvételünk. Az általános iskola és a gimnázium rádiós szakköreiként
közösen neveztünk be Jánosik László kollegával.
A tanulók által készített elektronikus készülékeinkkel az ezerötszáz pályamunkából a mi
kategóriánkban, a kiállítás nagydíját, az első helyezést értük el, amelyért arany plakettet, oklevelet és a
legnagyobb összeget, az akkor még sokat érő tizenötezer forintot kaptuk. Iskolánkat két nyolcadikos
tanulónk képviselte Wimmer Zoltán és Sikos Péter. A gimnázium részéről iskolánk volt tanulói, Stark
Zoltán és Szirbek József és a dudari Ábrahám Levente szerepeltek.
Gyengébb képességű tanulóimat sok fizikai kísérlettel, korrepetálásokkal segítettem. Ugyanakkor
nagyon figyeltem a szorgalmas, tehetséges tanulóimat is, akik közül Galambos János, karácsonyi
szünet utáni első tanítási napon egy vaskos füzetet adott át azzal, hogy a tankönyv összes matek
példáját megoldotta, és kér, hogy nézzem át. Ettől kezdve a tanítási órákon és azon kívül is, csak
versenypéldákat adtam számára, majd azokat órán kívül meg is beszéltük. Miután év végén megnyerte
a megyei matematika versenyt, felvételi nélkül az ország bármely középiskolájába felvételt nyerhetett.
E versenyen még két tanítványom szerepelt jól, Merkly Tamás és Szép Béla.

Galambos János matematikus, a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglaló előadásra hívott
meg, amelyen örömmel részt vettem.
Egy másik tanítványom, Hebling János, 2003. júniusában doktori disszertációjának nyilvános vitájára
hívott meg. Örömmel gratuláltam a fizikai tudomány doktorának.
A járási, városi, megyei és országos szinten szervezett, általános iskolai tanulmányi versenyeken
gyakran indítottam fizikából, később technikából tanulóimat. Szedenik Norbert tanítványom, megyei
és országos szinten is első lett, amiért jutalmul két hetes bulgáriai üdülésen vehetett részt.
Egy másik alkalommal a televízió által szervezett nyilvános versenyen összevont fizika-kémia
vetélkedőn – már a rádiózásnál is említett – Kalocsa Péter a harmadik helyezést érte el. Kémiából
Huller Gyuláné volt a felkészítője. (1969.) E versenyen Huller Gyuláné volt a kísérő tanára. Én csak a
TV-ben láttam a szereplését.
Az 1970-es évek közepétől a 80-as évek végéig foglalkoztam a téli sportok havas számaival, a
síeléssel. Még az 50-es években, Bucsi Balázs testnevelő kollegám kezdett tanítani síelni. Az igazi
indíttatást az adta, hogy 1973-ban Zircen rendezték meg először a VIII. Téli Úttörő Olimpia havas
számainak döntőjét, ami megismétlődött 1977-ben, a XII. Téli Olimpiával, majd 1982-ben a XVII.
olimpiával, megyék közötti versenyben rendszeresen az élmezőnyben szerepelt Veszprém megye. Így
Veszprém megyének, a legtöbb jó helyezést a zirci, csetényi, dudari iskolák adták. Ezért jelentős
támogatást kaptunk a megyétől és az országos síszövetségtől is. Kiemelkedő versenyzőink: Barcza
Gyöngyi kétszeres országos bajnok, Körös Árpád, Mürkli Attila, Mürkl László, Mühlbauer

József, Kovács Árpád, Mészáros Ferenc.
1975-ben – megyei támogatással – kéthetes sítáborban vehettünk részt. A túrát is ők szervezték. 1976tól önállósítottuk magunkat, és Detre Ferenccel, a zirci Mezőgép Vállalat igazgatójával együtt
szerveztük a szlovákiai táborokat. A külföldi kapcsolataink úgy fejlődtek, hogy kialakult bennünk a
cseretáborozási igény, amelyet évről évre sokak segítségével tudtunk megvalósítani
Később sikerült kapcsolatot teremteni lengyel barátokkal, akiknek a segítségével – a Keleti
Beszkidekben, Bialska-Biala város közelében a szlovák és a lengyel határ találkozásánál szervezhettük
meg a sítábort.
1976-tól tizenegy éven át, sokak számára ismertté válhattak, főképp a szlovák, de a lengyel és később
az osztrák legkedveltebb „síparadicsomok” is.
Befejezésül megemlítem, hogy 1950-es évek elején már az iskolában tanító pedagógusok közül sajnos
csak hárman élnek Zircen. Dr. Szántó Józsefné, Somogyi Endréné és Illés Ferenc.
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Az említett kollegákkal, az 1950-es évektől voltunk pályatársak, közösek az emlékeink a
pedagógushivatásról és a belső igényből vállalt feladatokról is. Szívesen vettem részt a Békefi Antal
pályatársunk vezette, szimfónikus zenekarban, mint üstdobos. A próbák felszabadult hangulata mindig
oldotta a napi fáradtságot.
Ennyiben próbáltam meg munkásságom, általam fontosabbnak tartott területeit ismertetni.
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1975-1976
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Barna Lajosné

Auer Tibor
Bagoly István
Balogh Lajos
Bittmann Tibor
Braun Zsuzsanna
Cserepes Erzsébet
Hajdu Orsolya
Heblinger Gyöngyi

8.b.

Tunner Mária
Vadász Katalin
Varga Zoltán
Várszegi Erzsébet
Várszegi Zsuzsanna
Vóznek Zsuzsanna

Friedler Mária
Gyurka János
Hebling Péter
Horváth Anikó
Kikl Tamás
Kocsis János
Kovács József
Kurucz Magdolna

Lalák Gyöngyike
Luczi Marianna
Sikos Péter
Steixner Tünde
Szabó Margit
Szilányi Andrea
Szita Attila
Takács János

Tóth Zs. Beatrix
Uri Tibor
Várszegi Éva
Vida László
Vida Lívia
Wimmer Zoltán

Németh Márta
Pászner Erzsébet
Petrik Péter
Polgár Zsolt
Pordán Mária
Scheibenhoffer Anikó
Scheibenhoffer Jácint
Stéber János

Szalczer Márta
Szelíd Árpád
Tóth Edit
Veinper Aranka
Zana Melinda

Neumann Gyöngyi
Németh Katalin
Pecséri István
Pucsek Ervin
Reiter János
Sass Mária
Schoffhauser János
Szabó Ottó

Szakács Éva
Vajda László
Vágenhoffer Gyula
Veimper Erzsébet
Vörös Magdolna

osztályfőnök: Takács István

Antal Imre
Aschbrenner Mária
Békefi Hilda
Birinyi László
Erdélyi József
Fehérvizi Károly
Fiskál János
Gubicza Éva

8.d.

Németh István
Prosinger Piroska
Simon Gabriella
Szabó Attila
Szeifert György
Szilágyi Zsolt
Szirbek Tibor
Tárnok Lajos

osztályfőnök: Hernádi Judit

Aisenpreisz Dezső
Barcza Gyöngyike
Bittmann Anna
Csapai Lajos
Csóti Gabriella
Encz Anikó
Fiskál Anna
Fodor László

8.c.

Hermann Vilmos
Hérics Ferenc
Illés Éva
Izsa Jolán
Kiss Gyöngyi
Kormos Mariann
Kovács G. Ildikó
Magyar Antal

Gyöngyösi Karolina
Hoffer Ildikó
Horváth Ágnes
Horváth Zoltán
Hujber Ferenc
Kugler Ferenc
Mick Andrea
Nagy Katalin

osztályfőnök: Illés Ferenc

Bakos Magdolna
Balázsics Ildikó
Bokor Judit
Csikai Imre
Eck Éva
Francsics Gyöngyi
Gáspás Margit
Hevesi Klára

Honyecz Zoltán
Horák Eszter
Horváth Ferenc
Hujber Zsolt
Kun Tibor
Lackovics Teréz
Majer Margit
Nagy Gábor

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Akikre büszkék vagyunk
Az Alkotó Ifjúság pályázat díjnyertesei

Nyomtatott áramkör
Kik ők…..
A Reguly Antal Általános Iskola igazgatója és rádiós szakkör vezetője Barna Lajos. Negyvenöt éves,
alacsony termetű férfi.
- Életem nagy szenvedélye a rádió, az elektromosság gyermekkoromtól kezdve. Matematika-fizika
szakos vagyok. Bárhol is éltem és dolgoztam, mindenütt rádiók és gyerekek vettek körül. Detektorosak,
csövesek, tranzisztorosak, lurkók és nagyobbacskák. A gyerekeim.
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A szakkör 16 éve él. Mostani tagjai közül Barna „tanár bácsinak”. A két fiú közül az egyik ismerős. A
nyolcadikos Wimmer Zolival az országos kiállítás sajtótájékoztatóján már találkoztam.
- Tessék elképzelni, a megnyitó után Szekér Gyula miniszterelnök – helyettes bácsi megkérdezte tőlem,
„melyiket csináltad pajtás?” Mutattam, ezt a haladó fényhatású, nyomtatott áramkörös,
hangulatvilágítási berendezést. Kitűnően működött. Nézte egy darabig, majd bólintott és sietett
tovább.
Az ötlet egy folyóiratból származik. Zoli átalakította és az utolsó forrasztásig mindent ő maga csinált
rajta. A zsűri nem hitt a szemének. Egy nyolcadikos gyerek egyedül és ilyet? Kikérdezték őt egy
kicsit, frekvencia modulációkról, az oszcilloszkóp működési elvéről. Aztán megnyugodtak.
Úgy volt, hogy Tóth Zsuzsa is szerepel a kiállításon,
de kéttranzisztoros rádiókészüléke nem készült el
időben. Néhány forrasztás hiányzott csak, hogy
megszólaljon. Kérte a tanár bácsit, hogy segítsen….
- Azt mondta, Zsuzsa ez a tied nem az enyém. Igaza
volt. Cseppet sem haragszom rá. Majd a
legközelebbire elküldöm.
Tóth Zsuzsa hatodikos. Rádióról majd két év múlva
tanul csak…

Szabó Julianna és Györkös Péter ugyancsak
hatodikosok Barna Lajos két évvel ezelőtt, negyedikes
korukban választotta ki őket a szakkörbe. Julianna ragyogóan morzézik, Péter kitűnő rádiós
rókavadász lesz. Ez egy remek sport.
…hol, hogyan…
Mutatják a szakköri helyiséget. Az iskola udvarán levő politechnikai műhelyben van. Szűkös helyiség,
két roskadásig megtelt szekrényben tranzisztorok, ellenállások ezrei.
- Hetente egy alkalommal jövünk össze, délután hivatalosan két órára – meséli Barna Lajos – akkor
kirámoljuk a szekrényeket, és mindenki dogozik. Ritkán fejezzük be két óra elteltével. Igaz Zsuzska? –
fordul a fekete hajú kislány felé. – Hányszor jött már érted édesapád este nyolc órakor?.
- Sokszor.
Pár méterre a műhelytől csupasz falú, félig kész épület. Az új úttörőotthon.
- Ott az emeleten, külön szobánk lesz – mutat a tető felé az igazgató – Mindennek lesz helye. Az értékes
műszereket is rendesen tárolhatjuk ott. Az MHSZ – szel remek a kapcsolatunk, idáig is sokat segítettek.
Az épület mellett, vadonatúj, de még csonka antennaállvány mered az ég felé.
- Egy köbméter beton van az alapzatában. Ha látta volna, hogy ezek a lurkók milyen lelkesen
keverték…
…és miért csinálják?
Most tizenöt tagú a szakkör, nyolcan – tízen járnak rendszeresen a foglalkozásra. A régiek között ma
nagyon sok elektro-, és rádiótechnikus, mérnök és kutató van. Egy életre „sokkolta” őket Barna Lajos.
- Hogy tanulsz Zoli?
- Elég jól.
- Kitűnő tanuló – szól közbe Györkös Peti
- Hol tanulsz tovább?
- Ide a gimnáziumba megyek.
- Hogy rádiózhass?
- Hogy elektromérnök legyek.
- És melyik szakkörbe jársz majd?
- Ha lehet, mind a kettőbe. Fájna a szívem, ha ezt itt kellene hagyni…
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Zoli nagyon szeret bicajozni, focizni és rajong Bach – ért. Kedvence a toccata és fúga, Lehotka
Gáborral. Györkös Peti szenvedélyes lövész. Tóth Zsuzsa remekül rajzol, Szabó Juli úttörőrendőr és
énekkarra is jár. Igazi mai tizenévesek.

A díj odaítélését a következőkkel indokolta a zsűri:
„Magas színvonalú önálló alkotások. Kitűnően példázzák azt, hogyan lehet már az általános iskolában
megszerettetni és a középiskolában továbbfejleszteni az alkotó munkát.”
Remek találmány a nyomtatott áramkör. Feleslegessé teszi a sok vezetéket. Ezért nincs a készülékben
olyasmi, ami elszakadhat. Minden forrasztás erős, tartós. Csak az nem mindegy, ki tartja kézbe a
pákát.
(Napló 1976. május 15.)
Bölcs Csaba

Visszaemlékezés
Hoffer Ildikó:

Keramikus lettem
Megtisztelő számomra, hogy a könyv szerkesztői rám is
gondoltak.
Sok mindent nem tudok mondani, mivel csak egy voltam a sok
gyerek között, Galambos Ferencné Csepi Mária (1-4.) és Takács
István (5-8.) osztályában. Tanultam, tettem a dolgom ugyanúgy,
mint más. Éltem a 6-14 évesek maga kis életét.
Keramikus lettem. Talán a foglalkozásom egy kicsit különösebb,
eltér az átlagtól, ezért ismertebbé váltam, mint volt
osztálytársaim.
Nagyon sokat köszönhetek szüleimnek. Édesanyám ötlete volt, hogy ezt a pályát válasszam, mert
kisgyerekkoromban látta, hogy a kézimunka élményt ad számomra. Iskoláim befejezése után egy
komplett felszerelt műhely várt itthon.
1983-tól elkezdhettem egyéni stílusom kialakítását. Csak egyedi dolgokat készítek, minden termékem
zsűrizett.
Egyéni kiállításaimmal bejártam az ország nagy városait, többször voltam külföldön is. pl.
Ausztriában, Svédországban, Németországban.
Kerámiáim több zirci és Zirc környéki intézmény falait is díszítik.
Büszke vagyok arra, hogy több, egykori tanárommal mára bensőséges kapcsolatot tudtam kialakítani.
Havonta találkozunk, néhányan rendszeresen részt vesznek kiállítás megnyitóimon.
Köszönöm a lehetőséget.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)

Másli Margit:

Szívesen gondolok régi osztályaim tanulóira
1975 januárjától dolgozom az iskolában matematika-kémia szakos tanárként, 1997-től
igazgatóhelyettesként. 1985-ben eredményes munkámért Miniszteri Dicséretben részesültem, majd
1989-ben Kiváló Úttörővezetői kitüntetést kaptam.
A főiskola elvégzése után Zircen szerettem volna dolgozni. A gimnáziumot itt végeztem,
megszerettem a települést, természetesen az sem volt elhanyagolható szempont, hogy közel van
szülőfalumhoz, Bakonybélhez.
Az 1970-es, 1980-as években a tanulók szabadidejének nagy részét az úttörővel kapcsolatos
programok, rendezvények töltötték ki. Sok-sok közös feladatmegoldás, együtt töltött idő jellemezte ezt
az időszakot, amely nemcsak a tanulókat, hanem a pedagógusok nagy részét is összehozta. Jól
ismertük egymást, illetve több lehetőséget nyújtott egymás megismerésére. Sok kirándulást, tábort
szerveztünk.
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A tanítási körülmények nem tűntek rosszabbnak a mostaninál. Kollegákra szívesen emlékszem vissza.
Fiatalon, kezdő tanárként sok segítséget kaptam idősebb, tapasztaltabb tanártársaimtól. Az iskola
kettéválása után kisebb tantestületben, jó hangulatban folyt a tanítás. Jobban ismertük egymást,
könnyebben birkóztunk meg a nehézségekkel, feladatokkal. A nagy létszámú tantestületben ez
nehezebben megoldható, lehetetlenség mindenkivel megfelelő kapcsolatot kialakítani.
Harminckét éves tanári munkám alatt sok diákot tanítottam. Fényképeket nézegetve, régi időkről
beszélgetve gyakran jönnek elő kedves emlékek. Valóban igaz, hogy az ember jórészt csak a szépre
emlékezik. Szívesen gondolok régi osztályaim tanulóira, a kiváló verseny eredményeket elért
tanítványaimra.

Gyurka János:

…maradtam kézilabdás
Általános iskolai tanulmányaimat 1976-ban fejeztem be a zirci Reguly Antal Általános Iskolában.
Szívesen emlékszem vissza osztályfőnökömre, Hernádi Juditra, aki hetedikben, év elején a
legrosszabbnak kikiáltott osztályból év végére a legjobbá nevelt bennünket. Ezért a teljesítményért az
egész osztály elmehetett Zánkára, egy hétre táborozni. Szerettem még a rajzóráit is, mert amíg mi
alkottunk, addig ő felolvasott a hozzánk közel álló irodalmi művekből.
Jelenlegi foglalkozásomból adódóan talán természetes, hogy arra a tanáromra gondolok vissza a
legtöbbet, akinek az indíttatásomat köszönhetem. Ő, Kirsch Ábel. Számomra felejthetetlen a
személyisége, a lénye, ahogy a sport szeretetét átadta.
Hetedik osztályban jelentkeztem a tanár úr vezette foci és kézilabda csapatba. Ez utóbbiban sokkal
több sikert értem el, így maradtam kézilabdás.
Gépszerelő-géplakatos szakmát tanultam a helyi szakmunkásképző iskolában. Itt is nagyon agilis
sportélet volt. A veszprémi Építők Kézilabda Sportegyesület felfigyelt rám. Ettől kezdve Veszprémbe
jártam edzésekre, és csak a kézilabdának éltem.
Húsz évesen nagy tehetséget láttak bennem, így bekerültem a válogatott csapatba. Profi kézilabdás
szerződést kaptam, megkezdődött a még keményebb, reggeltől-estig tartó kemény munka.
Huszonhárom éves voltam, amikor csapatom nem engedett el, sem a Barcelona, sem a francia és a
német csapatok felkérésére sem. Balkezes jobbátlövő játékosból, mint én, nagyon kevés van, ezért
nagy volt az érdeklődés irántam.
Ekkor a VÁÉV BRAMAC profi játékosaként, a pénzkeresés útjára lépve, bejártam a világot a
veszprémi és a válogatott csapat színeiben. Játszottam Izraelben, Japánban, Koreában Izlandon,
Afrikában… és még sorolhatnám a szebbnél szebb, távolibbnál távolibb országokat.
Igen nagy öröm volt számomra, amikor a legtöbb válogatott játékossal bíró németországi Hameln
szerződtetett, 1990-ben. Ekkor én már kétszázötvenszeres válogatott voltam. Vállsérülésem miatt két
év múlva hazajöttem, és a FOTEX csapatában játszottam tovább három évig, majd utam ismét
külföldre vezetett. 1996-ban az ausztriai Klagenfurt, 1997-ben a Barnbbach-Köchflach játékosa
voltam.
2001-től, a büszke, szép évek kezdetétől játékos-edzőként dolgoztam. Csapatommal, bajnokok lettünk,
megnyertük az ezredforduló bajnokságát is, amit már teljesen magaménak érezhettem, hiszen én
készítettem fel játékostársaimat a megmérettetésre. Közben, edzői szakképesítést szereztem a
budapesti Testnevelési Főiskolán. A továbbiakban már edzőként dolgoztam a Hypo-Nieder Östereich,
a Köchflach csapatánál. Egy évre hazatértem Balatonfüredre, de mivel nem éreztem azt a
megbecsülést, amit külföldön kaptam, ezért 2005-től ismét a Köchflach edzője vagyok. Nemrég az
osztrák kézilabda szövetség felkért, hogy készítsem fel a 90-es születésű válogatott fiatalokat a 2008as ifjúsági világbajnokságra. Nagyon megtisztelő számomra, hogy az OKSZ munkájában részt
vehetek.
Számos siker és eredmény mellett a következőkkel is büszkélkedhetem: kilencszeres magyar bajnok,
tízszeres magyar kupagyőztes, 1986-ban világbajnoki döntőn ezüstérem, 1988-ban a szöuli olimpián
negyedik hely.

103

Családom Veszprémben él, fiam itt jár egyetemre. A távolságot legyőzve, szinte minden hétvégét
együtt töltjük, itthon.
Boldog vagyok, mert azt csinálhatom, amit igazán szeretek, munkámat megbecsülik, elismerik.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)

Gyurka János üzenete
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1976-1977
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Illés Ferencné

Baumann Imre
Braun Katalin
Farkas Magdolna
Fogl Julianna
Gellért István
Gfellner Ildikó

8.b.

Sebők Péter
Szabó Zsolt
Uri Ferenc
Varga István

Holczer László
Kajtár Gábor
Kovács Ernő
Kovács Zsolt
Lambert Klára
Libis János

Palásti László
Pászner József
Révész Hortenzia
Sashalmi János
Scheier József
Schnellbach Csilla

Somogyi Péter Pál
Szabó Attila
Szucsik Attila
Tatár Zsuzsanna
Vida József

osztályfőnök: Hebling Lajosné és Kálovits László

Bachstetter Piroska
Balogh Klára
Barcza Péter
Benis Ilona
Csehi Antal
Csonka Ibolya
Ehrenberger Péter
Gaál Zoltán
Grószeibl Tibor

8.d.

Keresztesi Péter
Kertész Zoltán
Kovács István
Kustán Gyula
Lajkó Frigyes
Pallagi Károly

osztályfőnök: Bagoly Lászlóné

Auer Mária
Bakonyi Csaba
Botka Valéria
Cserepes József
Endresz György
Havlik Ildikó

8.c.

Hegedűs Ildikó
Hoffer Ilona
Homoki György
Horváth Erzsébet
Janus Anikó
Kapitány Zsolt

Hermann Tibor
István Sándor
Jámbor Antal
Kádas Ilona
Katona Erika
Kovács Angéla
Kovács Gyöngyi
Kovács János
Kukoda Csaba

Lingl Andrea
Lingl Tünde
Németh Szilárd
Primász Zoltán
Rauscher Erika
Regenye Katalin
Reiter István
Soós Attila
Sömjén László

Szakács Ágnes
Szedlmajer István
SzemmelweiszOrsolya
Szirbek Anikó
Ticz Katalin
Völgyesi Zoltán
Vörös Virág

Reichart Róbert
Reiter Gábor
Sántik Aranka
Schmid Ferenc
Soós Mária
Szakács Erika
Széll Szaniszló
Takács István
Takács Jolán

Tóth Miklós
Vajcs János
Vajcs Piroska
Világi Imre
Vinter Mária
Véber Erika

osztályfőnök: Bozzay József

Álich Ferenc
Bagyura Ferenc
Bakos Szilvia
Czigler Zoltán
Fiskál Lajos
Futó Friderika
Hebling Julianna
Hegyi László
Horváth Andrea

Horváth István
Jakab Márta
Klesitz Zsuzsanna
Kovács László
Kugler Klára
Kun Csaba
Madarász Kornélia
Németh Imre
Orbán László

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Akikre büszkék vagyunk
Megyei sí verseny
Kukoda Csaba
Vida József
Vajcs János

2. helyezett
3. helyezett
5. helyezett
3. helyezett
5. helyezett
5. helyzett

összetett
biatlon, összetett
biatlon

2. helyezett
1. helyezett
2. helyezett

Barcza Péter

sífutás
sífutás
sífutás
összetett
biatlon
sífutás

összetett
összetett

6. helyezett
5. helyezett

Tóth Zsuzsanna tanulóra
Mészáros Éva
Szabó Julianna

sífutás
1. helyezett
sífutás
2. helyezett
sífutás, biatlon, összetett

biatlon, összetett
biatlon, összetett

2. helyezett
1. helyezett
3. helyezett

Kovács Árpád
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Tudósítás és riport
Elismerés a gyerekek, az úttörővezetők és a szülők jó munkájáért
Kitüntetési ünnepség Zircen
A gyermeknap, a kisdobos és úttörőavatás alkalmából ünnepélyes csapatgyűlést tartottak Zircen. A
nagyközség főterén több ezren gyűltek össze, hogy tanúi legyenek az ünnepi rendezvénynek és az
úttörőcsapat kitüntetésének. A résztvevők között volt Székvölgyi Zoltán, a KISZ Megyei
Bizottságának titkára és Geipl Miklósné megyei úttörőelnök is.
A kisdobosok, majd az úttörők fogadalomtételét és az avatást követően Székvölgyi Zoltán köszöntötte
a 2215. számú II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapatot, abból az alkalomból, hogy jó munkájukkal elnyerték
a KISZ KB Vörös Selyemzászló Csillag kitüntetést.
Ezt, a gyermekközösségeknek adományozható legmagasabb elismerést, több éves egyenletesen magas
színvonalú eredményekkel érdemelte ki a zirci úttörőcsapat.
A KISZ MB titkára emlékeztetett a tanulmányi versenyeken, az Éneklő Ifjúság kórusmozgalomban, az
úttörő-olimpián illetve annak szervezésében és a társadalmi munkában elért sikerekre. Jó
kapcsolatokat alakítottak ki a KISZ szervezetekkel is, aminek eredményeként minden úttörőrajnak van
testvér KISZ alapszervezete. „A kisdobosok és úttörők mellett, elismerés és köszönet illeti a
pedagógusokat, úttörővezetőket és a szülőket is” – mondotta Székvölgyi Zoltán, majd az úttörőcsapat
zászlajára feltűzte a csillagot. Ugyancsak ő adta át a magas kitüntetést tanúsító oklevelet Tihanyiné
Hernádi Judit csapatvezetőnek, aki a gyerekek és a pedagógusok nevében mondott köszönetet.

A KISZ KB Vörös Selyemzászló Csillag kitüntetést
Székvölgyi Zoltán, a KISZ MB titkára adta át a zirci úttörőcsapatnak

XII. téli úttörő-olimpia
Zirc és a Bakony várja az ifjú versenyzőket
1977. január 24-25-26-án rendezik meg a XII. téli úttörő-olimpiát, az eddigi jelek szerint kitűnő
hóviszonyok mellett.
A házigazda Veszprém megyeiek a Bakony egyik legszebb részén, Zirc környéki hegyes terepen
készítették el a versenypályákat.
Három sportágban vetélkednek az ország minden részéből idesereglő fiatal versenyzők. A biatlonban a
lányok két, a fiúk három kilométert futnak síléccel, közben öt helyen léggömbre lőnek puskával.
Itt a turistaház melletti terepen lesz a sífutóváltás is. A szánkóversenyzők csaknem egy kilométeres,
kanyarokkal, ugratókkal tűzdelt pályán zúdulhatnak a völgybe, s hogy senki se szerezhessen jobb
felszerelése révén előnyt, az egyforma szánkókat a rendezők adják, s a versenyzők sorsolás után
kapják meg őket.
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Az idén nem szerepel hivatalosan a programban a lesiklás, mivel azonban ez nagyon látványos, jó
technikai készséget kívánó versenyszám, a Veszprém megyeiek meghívásos alapon lesiklóversenyt is
rendeznek.
És bár a pályákat ideális hó borítja, a rendezők gondoltak a váratlan időjárás változásra, olvadásra is,
ez esetben is megrendezik a versenyeket, csak éppen a futók nem lábra csatolt lécekkel teszik meg az
előírt távot.
Háromszáznál több versenyzőt várnak az úttörő-olimpiára, mindnyájukat a zirci középiskolai
kollégiumokban helyezik el, a versenyek három napján a város iskoláiban tanítási szünet lesz, így a
szurkolókban sem lesz hiány. A helyi úttörőház nagytermében kulturális műsorok követik egymást,
pihenőidejükben tehát szórakozhatnak is a versenyzők és a nézők.
(Népszabadság 1977. január 7.)

A reggeli gyülekező

Terepszemlén a Bakony „fővárosában”
Úttörő-olimpia. Célja az általános iskolások körében a sport népszerűsítése, a tehetségesebbek
felkutatása, fejlődésük biztosítása. Utánpótlás nevelés egy-egy sportág számára.
E gondolatok jegyében, a sikeres rendezésért dolgoznak fáradhatatlanul a XII. Téli úttörő-olimpia
havas számainak országos döntőjét rendező zirci szervezők, sportvezetők.
Dolgoznak, hogy 1977. január 23-án este 19 órakor fellobbanhasson az „olimpiai láng”, mintegy
háromszázötven örömtől ragyogó arcú gyermek szájából elhangozhassék az eskü szövege és három
napon keresztül otthont, felejthetetlen élményt nyújtson Zirc, az ország valamennyi megyéjéből érkező
fiatalnak.
A munkák közepette felkerestünk néhány lelkes sportembert, akiket az előkészületekről, a várható
eredményekről kérdeztünk, faggattunk.

Mürkl László a megyei síszövetség elnöke, a szakmai munkák helyi irányítója:
– A korábbi koordináló megbeszéléseink, elképzeléseink után a várva várt hó megérkezése óta
serényen munkálkodunk a házigazda szerepkörében, hogy a versenyek idején minden a legnagyobb
rendben menjen. Mérjük, jelöljük a pályákat, hogy 24-én reggel 9 órakor a biatlon szám résztvevői
ideális körülmények között vágjanak neki a távnak. Készítjük a szánkópályát. Ez lényegesen jobb,
gyorsabb és hosszabb lesz. Jó felkészültséget, tudást követel. A lesiklópályánk is kész, a meghívásos
versenyre a maga 370 méteres hosszával, százméteres szintkülönbségével, jó 30 centis havával, ideális
környezetével ragyogó versenypálya. Hasonlóan nagyon jó a zárónapon sorra kerülő sífutóváltó
pálya. Környezete, fekvése csodálatos, a várhatóan szépszámú közönség az egész pályát beláthatja.

Soós László a megyei síszövetség titkára. A szervezési munkák mellett a megyei csapat szakmai
felkészítését végzi:
– Idei házigazdák vagyunk, mégis azt kell mondjam, hogy az előző évi jó eredményeink után most
kisebb esélyekkel indulunk. A kétszeres olimpiai bajnokunk Barcza Gyöngyi (1975 Gyöngyös, 1976.
Kőszeg) és az aranyérmes fiúváltónk (Kőrös, Mürkl, Mühlbauer) és több jó helyezésű versenyzőnk,
aranyérmes és dobogós helyezésű szánkósaink „kiöregedtek”. Most teljesen új csapattal készülünk.
Nagyon lelkesek, elszántak a fiúk, lányok, de egyenlőre, még szerényebb képességűek. A megyék
közötti versenyben a korábbi 3-5. helyezéseinket nem tudjuk megtartani. Ennek ellenére és örök
optimista, kellemes meglepetéseket várok. Nagyon bízom, hogy idén is lesz dobogós helyezettünk.
Mészáros Éva, Zsömlye Erzsébet, Tóth Zsuzsa sífutásban, Litkei Eszter lesiklásban, Soós Attila, Vida
Jóska, Puskás Tamás, Györkös Péter sífutásban és a biatlonosok között törhet be a legjobbak közé.
Puskás Tibor, csetényi iskolaigazgató és Keresztes Sándor által felkészített szánkósoktól várható jó
eredmény.

Barcza Gyöngyi gimnáziumi tanuló, kétszeres bajnok:
– Korra még nagyon fiatal vagyok, sajnos ebből a mezőnyből már „kiöregedtem”. Egyszer idehaza is
jó lett volna bajnokságot nyerni. Szerepem azért ezen az olimpián is lesz. A vezetők megbízásából én
gyújtom meg az olimpiai lángot, s ez megtiszteltetés számomra. Így részese lehetek ennek az országos
döntőnek is.
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Kőrös Árpád gimnáziumi tanuló, ugyancsak országos bajnok:
– Zircen csak ketten maradtunk Gyöngyivel. Mürkl Attila és Szemmelveisz Laci Ajkára ment. Van, aki
Keszthelyre, Pápára került középiskolába. Kedvelt sportágunktól nem szakadunk el. Társadalmi
munkában segítünk, közreműködünk a döntőn, s természetesen szurkolunk majd tehetséges
utódainknak.

Barcza Sándor, a Zirc-Dudari Bányász visszavonult sportköri elnöke, az előkészületi munkák egyik
lelkes szervezője, irányítója:
– Nem panaszkodhatunk a rendezés miatt. A nyolcadik olimpiát sokkal nehezebb körülmények között
bonyolítottuk le. Most a havat se kell külön „megrendelni”. A körülmények sokkal ideálisabbak.
Meggyőződésem, hogy a gyerekek a megnyitótól a záróünnepségig jól érzik majd magukat Zircen.
Nálunk népszerű a sízés, a szánkózás télen. Az „olimpikon” gyerekek szülei szívesen segítenek, s
reméljük, hogy a jó eredmények a „kiöregedett” gyermekek szüleit kárpótolják majd. Ha az iskolai
kötelezettség szét is szórta egykori érmeseinket, kedvelt téli sportágunktól nem válnak meg.
(Napló 1977. január 21.)
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1977-1978
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Molnár Józsefné

Barducz Margit
Bíber István
Bittmann Rudolf
Fogl Gábor
Gyarmati Ödön

8.b.

Szeifert Attila
Tóth Zsuzsa Kamilla
Wetzl Ágnes Márta
Zsömlye Erzsébet

Hoffmann Csaba
Hoffmann Tibor
Izsa Erzsébet
Kaszás Csaba
Kiss Csaba
Lampert Zsolt
Németh Éva
Németh István

Novák László
Pallagi Erzsébet
Pintér Ferenc
Pongrácz János
Rauscher Ildikó
Szabó Julianna
Szurgyi Zsolt
Tunner György

VajcsLászló
Varga Etelka
Varga Magdolna
Vincze Ferenc
Wenczel Teréz

Lukács János
Manninger Rita
Németh Anna
Papp Mária
Pecséri Zsolt
Ríz József
Sándor Éva
Seliga Anikó

Smidla Erzsébet
Stern Gyöngyi
Trungel Ildikó
Vidra Katalin
Wurst Ildikó

Matula Mihály
Müller Ágnes
Németh Imre
Panyi László
Pálfalvi Rita
Pej Zsolt
Rádics Valter
Stéber Márta

Szalay János
Török Ildikó
Varga Zoltán
Venczel Mária
Vindics Lajos
Weidinger Zsuzsa

osztályfőnök: Bozzay Józsefné

Auer János
Bachstetter Magdolna
Bakonyi Ildikó
Bokor Gyula
Buchwald Magdolna
Csonka Erika
Dobos László
Gasparics Margit

8.d.

Lalák Angéla
Lehel Ágota
Mészáros Éva
Pintér Imre
Rédling Teréz Tünde

osztályfőnök: Szémann Zsuzsanna

Baranyai Tünde
Baumann Gabriella
Borlai Tamás
Csóka Gabriella
Dávid Szilvia
Dencs Zsolt
Ertl László
Glück Ferenc

8.c.

Györkös Péter
Hujber Ágnes
Kertész Csaba László
Kiss Imre
Kovács Imre

Groszeibl Ferenc
Gubicza Erika
Heinrich Mátyás
Herceg István
Kapui Teodóra
Kellermájer József
Kujbus Attila
Lakner József

osztályfőnök: Barcsai Józsefné

Auer Kálmán
Benis Zoltán
Bognár Tamás
Brandstetter Mihály
Csehi Erzsébet
Csermák László
Fekete Zsolt
Futó Tihamér

Horák Viktória
Horváth Ildikó
Kabodi Zoltán
Kiss János
Kocsis Csilla
Kondics Éva
Kozma Géza
Majer Ferenc

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Akikre büszkék vagyunk
Zirci siker a Lenin ifjú távírásza versenyen
Veszprémben rendezték meg – az MHSZ megyei bázisa melletti lőtéren – a Lenin ifjú távírásza és a
VIT-kupa lövészversenyt. A távírászok versenyében két korcsoportban négy klub huszonnégy
versenyzője mérte össze tudását a megyei döntőn. Mindkét korcsoportban zirci siker született: A rádió
klub versenyzői végeztek az első helyen.
Az első korcsoportban Tóth Zsuzsanna lett az első, Györkös Péter és Pacher István előtt. Mind
a három a zirci általános iskola tanulói.
A második korcsoportban Stolcz Judit (zirci általános iskola) szerezte meg az első helyet, második
Brancsek Csaba (padragkúti általános iskola) harmadik Moharos Dániel (Veszprém Hriszto Botev
iskola).
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Az országos bajnokságot Kazincbarcikán 1978. április 8-án és 9-én rendezik meg, ahol megyénket
Tóth Zsuzsanna és Györkös Péter képviseli.
(Részlet, a Napló 1978. március 21-ei számából)

Visszaemlékezés
Dr. Györkös Péter

Úgy általában voltak rendben a dolgok
1978-ban végeztem az általános iskolai tanulmányaimmal. Osztályfőnökeim, Dr. Stadler Jenőné és
Molnár Józsefné voltak.
Külön kiemelendő emlék, élmény nem jut eszembe, mert mind teljesen normális, és kiegyensúlyozott,
szirup nélküli volt. Úgy általában voltak rendben a dolgok.
A matematika, a testnevelés és a biológia (itt még meglepő módon) voltak a kedvelt tárgyaim.
Mindegyik egyértelműen a tanárok miatt. Barna Lajos matek-módszerét rendkívül kedveltem. Rádiós
szakkörre is hozzájártam és ott elég sok sportsikerem volt. Kirsch Ábel stílusa napi szintű kalanddá és
élménnyé tette a testnevelés és a biológia órákat.
A zirci gimnázium elvégzése után Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, majd a
Közgazdaságtudományi Egyetemen doktoráltam 1991-92-ben. Jelenleg a MEH Európai Ügyek
Hivatalában dolgozom, ott vagyok az EU-koordinációért felelős elnökhelyettes.
Szabadidőmben a család, a kert, a kocogás, az olvasás, a síelés és a búvárkodás tölt fel oly mértékben,
hogy a hosszú dolgos napok – sokszor a családtól távol – fáradtságát kevésbé érezzem.
Minden jót kívánok!

1978-1979
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Ugron Árpád

Aschenbrenner Ferenc
Boa Márta
Bognár Annamária
Horák Teréz
Horecki Mihály
Istenes József
Janus Gábor

8.b.

Molnár László
Nagy Teréz
Pethő József
Reiter Ibolya
Réder Zsuzsanna
Stadler András
Szita Erika

Temesi Éva
Tóth József
Török Jenő
Vancsai István
Varga Endre
Vessző László

Piller János
Pintér József
Póda Ákos Attila
Póda Gábor
Rábel József
Schvéger Margit
Somogyi Zsuzsanna
Szelid Zsuzsanna

Szelthoffer István
Szuntheimer Mária
Tenk Attila
Valczer Erzsébet
Varga Ferenc
Váradi Andrea

Müller Gyöngyi
Pacher Gyula
Pacher István
Palotai Mária
Panyi János
Pécsi Mária Edina
Primász Éva
Primász László

Puskás Miklós
Regenye József
Resperger Erzsébet
Stoffer Imre
Sümegi Attila
Szűcs Judit
Valler József
Völgyvári Marianna

osztályfőnök: Molnár Józsefné

Áment Erika
Barati Enikő
Bolla Judit
Bognár Károly
Borbás Andor
Cseresnyés Csaba
Csuka Pál
Friedsam Gabriella

8.c.

Kertész Judit
Komlósi Beatrix
Kovács Árpád
Kovács László
Kovács Marianna
Lambert Ágnes
Majkó Tibor

Gasparics Gyöngyi
Gyarmati Éva
Hutvágner Zsolt
Kajtár Éva
Kakuk Ilona
Kanyár Klára
Kovács Gyöngyi
Nyárai László

osztályfőnök: Takács Istvánné

Bozzay Blanka Beáta
Dombi Tamás
Döme László
Fiskál Erika
Fiskál Zoltán
Fogl Erika
Gelesz Edina Mária
Hay László

Joó Marianna
Karsai Ferenc
Katona Ágnes
Kiss Attila Csaba
Kovács Erika
Kovács Gábor
Lukács István
Lukács József
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Weiszmaier Csaba

8.d.

osztályfőnök: Dr. Ott Györgyné

Auer Hilda
Benczik József
Francsics Judit
Hapek Erika
Horváth János
Hujber Éva
Hujber Zoltán
Kugler Károly

Kujbus Ferenc
Lázár László Attila
Lengyel Judit Ottilia
Majer Ilona
Nagy Zsolt József
Németh Ilona
Németh Noémi
Papp Zoltán

Reiter Edit
Regenye Ilona
Simon Imre
Somogyi Lajos
Szakács Éva
Szaturi Zsolt
Timmer Olga
Tóth Zsolt

Török Béla
Varga Antal
Varga József
Vágenhoffer Péter
Vinter Zoltán
Volstromer István
Wéber László

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Akikre büszkék vagyunk
Tizenhat sportolónk az úttörő-olimpia havas számainak
országos döntőjén
Az úttörő-olimpia havas számainak országos döntőjét 1979. január 23. és 26. között rendezik meg
Kékesen az ország legjobb síelő és szánkózó pajtásainak részvételével. A három napon, mintegy
háromszázan versenyeznek, köztük megyénk tizenhat úttörője és kisdobosa.
A verseny központja Gyöngyösön van. Kedden este itt lesz az ünnepélyes megnyitó majd a zárás.
Az ország legmagasabb hegycsúcsára naponta autóbuszokkal szállítják a versenyzőket. a vetélkedő
színhelyén kitűnő hó és kedvező időjárás várja a fiatalokat. Huszonnegyedikén a biatlonnal és a
szánkóversenyekkel kezdődik a találkozó, az utolsó napon a sífutóváltókat bonyolítják el.
Megyénk csapata tegnap Soós Lászlónak, a megyei síszövetség főtitkárának vezetésével utazott
Gyöngyösre.
A síversenyen Francsics Judit, Völgyvári Mária, Keresztes Andrea, Simon Gyöngyi, Kovács
Árpád, Szabó Róbert, Mürkl István, Smidt Bertalan, Somogyi János, a szánkózók mezőnyében
Póda Ákos, Alexa Ilona, Ríz Ferenc, Kaufmann Ilona, Török Zsolt és Dobos Klára áll rajthoz.

Pillanatkép a Bakonyban rendezett megyei döntőről

További három érmes helyezés
Jó hírek érkeztek Gyöngyösről az úttörő-olimpia havas számainak országos döntőjéről. Az általános
iskolás gyerekek nagy téli versenyén, várakozáson felül jól szerepeltek megyénk fiataljai.
A zirci Kovács Árpád előbb sífutásban nyert arany érmet, majd a zárónapon a biatlon és sífutás
összetett versenyében is ő szerezte meg az első helyet Géczi (Nógrád) és Kovács (Heves) előtt.
A szánkóversenyeken Dobos Klára 2. helyezés, Alexa Ilona és Póda Ákos 3. helyezést ért el.
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Visszaemlékezés
Vászon Sándorné:

Elindult a gyógypedagógiai oktatás
Az 1970-es évek közepén több enyhe értelmi sérült tanuló került iskolánkba. Felmerült az igény az
akkori zirci járásban egy eltérő tantervű tanulócsoport létrehozására. A feladat megszervezését Barna
Lajos, a Reguly Antal Általános Iskola igazgatója kapta. A feltételek megteremtése után, 1978 őszén
Scharf Józsefné tanítónőre bízta az első „kisegítős” osztály vezetését. A kolleganő, nagy
felelősségtudattal látta el új munkakörét. Tanítványai különböző évfolyamokból és más-más értelmi
szinttel kerültek a keze alá. Négy éven keresztül egyedül próbálta megoldani feladatát, segítette a Zirc
vonzáskörzetéből tanulási nehézségekkel küszködő tanulókat.
A növekvő létszám szükségessé tette az új tanulócsoport létrehozását. Az 1982-1983. tanévben
Kaszner Éva gyógypedagógus-logopédus lett a felső tagozatosok vezetője. Nagy hozzáértése és
lelkesedése új lehetőségeket nyitott meg a gyerekek számára. Aktivan bekapcsolódott a megyei
szinten megrendezett kulturális programokba. A betanított árnyjátékkal, kis színdarabokkal sikeressé
tette tanítványait. Egy év munka után, gyermekei születése miatt kimaradt a tanításból. Ezt a közel két
évet, kényszermegoldásként a napközis nevelők helyettesítéssel oldották meg: Bagoly Lászlóné,
Vászon Sándorné és Joó Imre.
Az alsós tanuló csoport a „B” épületben, a felsős csoport az úgynevezett „Úttörőház”-ban a
földszinten kapott helyet. Az akkor már nagy létszámú felső tagozatos csoportot, ötödik-hatodik és
hetedik-nyolcadik osztályos bontásban Szekeres Sándor és felesége, Bucsi Piroska gyógypedagógusok
vették át. Létrehozták az iskolai gyógypedagógiai munkaközösséget, melynek tevékenységét számon
tartották a megyei szakmai vezetők is. Boros Károly gyógypedagógiai szakfelügyelő hosszú éveken
keresztül figyelemmel kísérte és segítette munkánkat. Két év után a Szekeres házaspár is elköltözött
Zircről. Ekkor került Kajtár Sándorné gyógypedagógus az ötödik-hatodik osztály és Vászon Sándorné
a hetedik-nyolcadik osztály élére. Az alsó tagozatos létszám növekedése tette szükségessé Somogyi
Nóra és Bohon Gabriella tanítónők alkalmazását.
A munka elmélyülten, komoly szakmai hozzáértéssel folyt. Sok időt töltöttünk együtt a gyerekekkel,
vidám műsorokat adtunk. Munkánkat a gyermekközpontúság és a jókedv jellemezte. Igyekeztünk azt a
felfogást felszámolni, miszerint, ezeket a gyerekeket sajnálni kell.
Kajtár Sándorné bekapcsolódott a Megyei Gyógypedagógiai Munkaközösség tankönyvfejlesztő
munkájába. Magyar nyelvtani gyakorló munkafüzetet állított össze az ötödik-hatodik osztály számára.
Öt év elteltével Kaszner Éva visszatért városba és iskolánkba. Munkájával ismét színesebbé tette
iskolánk életét. Kiváló gyógypedagógiai munkája mellett megalapította iskolánk ugrókötél csapatát. A
kollegákkal közösen országos ugrókötélversenyt rendeztünk, fellépéseket szerveztünk a „Zirci
Szöcskék” számára. Az értelmi fogyatékos tanulókat is megismertette ezzel az új sporttal. Létrehozta
az első padlóhoki csapatot. Tanulóink sikeres versenyeken vettek részt Kőszegen és Cegléden. A
közös munka egyre inkább összekovácsolta az itt tanító pedagógusokat.
Ez időtől kezdett rendszeressé válni a tagozatos kirándulás. Tanítványainknak megmutattuk a fővárost
és nevezetességeit, a Balatonfelvidék várait, szép tájait, egész napos gyalog-, és kerékpártúrákat
szerveztünk a közeli kirándulóhelyekre.
1998-tól Vászon Sándorné vezetésével tagozatot hoztunk létre. Kaszner Éva családi okokból ismét
költözni kényszerült. Helyére Vászon Sándor tanár került.
1998-ban az Óbányai Általános Iskola és Diákotthon megszűnésével a iskolánk látta el a gyermekek
oktatását. Létrehoztuk a felzárkóztató kilenc-tizedik osztályokat. A Gici Nevelőotthon szakosodása
miatt, az enyhe értelmi sérült tanulók átkerültek a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság
lakásotthonaiba. A tanulólétszám nyolcvankilenc főre emelkedett. Szükség volt új munaktársakra:
Jandaláné Hupka Gizella gyógypedagógus, Dobosné Vetzl Katalin gyógypedagógus-logopédus,
Kamondy Renáta tanár-gyógypedagógus és Gaál Boglárka gyógypedagógiai asszisztensként
kapcsolódtak be a munkában. Önálló napközis csoportunk alakult, melynek vezetője Nagy Árpádné
lett.
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Áttanításokra is sor került: Kirsch Ábel, az első kilenc-tizedik osztály osztályfőnöke is volt, Kaszás
Nóra könyvtáros, számítógépes ismereteket oktatott.
Iskolánk neve is megváltozott, bekerült az Előkészítő Szakiskola elnevezés.
A kilenc-tizedik osztályosok részére a kötelező szakmai gyakorlatot a gombatermesztési ismeretek és
gyakorlatok bevezetésével valósítottuk meg. Ehhez feltételként az iskola pincéje, ideális lehetőséget
adott. A Fogyatékos Közalapítvány által kiírt pályázatokra több pályázatot nyújtottunk be, amely a
tagozat munkájának fejlődését segítette. A gombatermesztő helyiségek klímaberendezéseit, a
kézműves és a faipari foglalkozások szerszámait, a fazekas műhely berendezéseit, a tankonyha
felszerelésének egy részét pályázat segítségével valósítottuk meg.
Diákjainkat céltudatos, tervszerű munkára szoktattuk, a gombatermesztési ismeretek és gyakorlatok
tantárgy keretén belül. Megismertettük velük a munkafolyamatot az előkészítő tevékenységtől kezdve
a gomba szüreteléséig, az azt követő értékesítési és pénzgazdálkodási ismeretekkel együtt.
Gombatermesztő szakvizsga megszerzésére kaptak lehetőséget. A győri termesztő központ
szakemberei előtt tehettek vizsgát. Ezzel a lehetőséggel évente több diákunk is él, ők Vászon Sándor
gyakorlatvezető segítségével készülnek fel a vizsgára.
A gyerekek által készített fazekas munkák Sövénykúton kiállításra kerültek, díjazott munkáikat
Punkné Opra Szabó Mária tanárnő vezetésével és segítségével készítették.
Öt éven keresztül sikerült eredményesen pályáznunk, nyaranta huszonöt tanuló nyári táborozásának
költségére. A csopaki „életmód táborok” segítették a gyerekeket önmaguk jobb megismerésében és
egymás elfogadásában.
2001-ben a tagozat törzstagja: Kajtár Sándorné a zirci Nevelési Tanácsadóba vállalt
fejlesztőpedagógusi állást. Osztályát Dörneszné Sarvajcz Éva gyógypedagógus vette át.
Az új oktatáspolitika által meghirdetett integrációs törekvések, és az ország fogyóban lévő
gyermekszáma miatt, tanulóink létszáma is egyre csökken. Vannak hiányzó évfolyamok, ezért több
osztályban összevont oktatás folyik.
Közel harminc év munka eredményességét bizonyítja, hogy régi tanítványaink örömmel ismernek fel
bennünket. Szívesen megosztják velünk felnőttként megélt örömeiket, bánataikat. Többségük képes a
normál életvezetésre, munkahelyük van, családot alapítottak.
A kilenc-tizedik osztály beindítása jobban megalapozta a tanulók továbbtanulási esélyeit, kevesebben
morzsolódtak le a szakiskolákból, egyre több sikertörténetet hallunk róluk.

Bolla Judit:

A jó emlékeim közé tartoznak az úttörő évek…
Amikor én, a Reguly Antal Általános Iskolába jártam alsó tagozatosként,
akkor még egy élő sövény választotta el az 1. számú és a 2. számú iskolát
egymástól. Felsősként már én is jártam a mostani „B” épületbe órákra. A volt
tanáraimmal szívesen beszélgetek az elmúlt idő emlékeiről.
Az akkori legközelebb hozzám álló tanárokkal szerencsére ma is napi
kapcsolatban lehetek, hiszen együtt dolgozunk. Amiért nagyon kedves
emlékeim vannak velük kapcsolatban az az, hogy nem csupán az iskolai élet
kötött össze minket, hanem a szabadidő egy részét is együtt töltöttük valami
feladat kapcsán. Jó volt velük beszélgetni és a délutáni órákban is együtt
lenni nem olyan hivatalos formában, mint az iskolában. Köszönöm Nekik!
A jó emlékeim közé tartoznak az úttörő évek, a jó csapatmunka a délutáni
foglalkozások, és a versenyek, olimpiák, na és az avatások ünnepe.
1988-ban kerültem az iskolába könyvtárosként. A következő években főiskolára jártam, az egri
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán végeztem, specializációm a gyermek és ifjúságvédelem.
Jelenleg az iskola Gyermek-, és ifjúságvédelmi felelőse vagyok, valamint technikát tanítok a felső
tagozatban.
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Szabó Adrienn nevű lányom is a zirci általános iskolában szerezte meg az alapokat, s 1996-ban
hírnevet is szerzett a kötélugrással. A Panda Nemzetközi Gyermekalapítvány által Kínában tölthetett
két hetet, melyet több éves eredményes kötélugró munkájával érdemelt ki. .
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1979-1980
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Másli Margit

Aschenbrenner Mihály
Fallmann Margit
Fekete József
Gulyás Beáta
Halász Katalin
Havlik Mária
Horák János

8.b.

Németh Zsolt
Pongrácz Márton
Puskás Erzsébet
Sashalmi Olga
Selmeczi György
Steczina Mária
Stolcz Judit

Szabó Katalin
Szabó Róbert
Tóth Magdolna
Vajcs Julianna
Zsemlye Ferenc

Millei Erika
Németh Csaba
Ősze László
Pilise Éva
Smidla Judith
Szöllősi Julianna
Szücs Éva

Török József
Vancsai Róbert
Varga Ildikó
Varga Zsolt
Veinper Zoltán
Zsebők Mária

Pálfalvi József
Piller Béla
Prodanovits József
Rauscher Károly
Resperger Ibolya
Rommer László
Sekk Ibolya

Szalai Sándor
Szita Ferenc
Szommer Erzsébet
Tunner Ferenc
Vörösházi Imre
Vörösházi Márta

Magyar Ágnes
Mits Gábor
Nagy Edit
Orbán Tibor
Palkovics János
Pálfalvi Tibor
Pásztor Sándor
Simon Gyula

Solymosi Szilvia
Szántó Éva Emília
Tenkei Zoltán
Wolf Ernő
Zsámboki Zoltán

osztályfőnök: Porkoláb Éva

Baumann Ernő
Braunstetter József
Dávid Mónika
Györgydeák Gabriella
Hanich Zoltán
Hermann Éva
Horák Zsuzsanna

8.c.

Horváth Attila
Kakuk Erika
Kanyár Gyöngyi
Kanyár Imre
Kocsis Gábor József
Maródi Jenő
Nesztinger Mária

Illés Mária
Jacsa Pál
Janni Tibor
Kiss Miklós
Kovács Ferenc
Lázárfalvi Ildikó
Lovas Géza

osztályfőnök: Illés Ferenc

Acsai Judit
Csehi Erika
Fogl Zsuzsanna
Gáspár Sándor
Hermann Katalin
Kajtár Gábor
Kirkeszner Tibor

Kirsteuer Judit
Mayer Imre
Molnár Mária
Mürkl István Zsolt
Mürkl Judit
Németh László
Oláh Miklós

8.d. osztályfőnök: Takács István
Alexa Ilona
Auer Attila
Buchvald Margit
Ehrenberger Katalin
Herceg Anikó
Hevesi Gusztáv
Hummel Erzsébet
Illés Tünde

Jeskó Zoltán
Karsai Ferenc
Kálovits László
Kellermajer Gyöngyi
Kertész Piroska
Kondora Zsuzsanna
Kovács Lilla
Lázár Endre József

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Budapesti kirándulás

Parkosítás az iskola előtt
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1980-1981
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Havasi Dezső és Porkoláb Éva

Asbóth Attila
Bozsó Ferenc
Cziráki Zsolt
Detre Balázs
Deutsch Andrea
Gulyás Veronika
György Edina

8.b.

Sógorka Andrea
Somogyi Júlia
Stadler Ágnes
Szabó László
Szabó Zsuzsanna
Wolf Andrea

Neumann József
Primász Gábor
Ríz Ferenc
Ríz Ildikó
Ríz Kálmán
Rozs László
Schmidla Éva

Szórádi Erzsébet
Tunner Judit
Válint Anita
Zsámboki Anna
Zsöllei Erzsébet

Moór Tibor
Neumann Éva
Prém Klára
Puskás Péter
Róthweil Róbert
Schoffhauzer Mária
Surányi Károly

Stern László
Stéber Katalin
Szalai Ferenc
Szalay Katalin
Szommer Mária
Völgyvári Ferenc

Sándor Adél
Seliga Márton
Szabó Márta
Szelthoffer József
Szuntheimer Angéla
Timmer Csilla
Tóth Szilvia
Varga Andrea
Varga Antal
Vincze Edina
Zsebők Zoltán

osztályfőnök: Hutvágner Győző

Bohon Gabriella
Erhardt Erzsébet
Grószeibl Péter
Gubicza Sára
Gulyás Zsuzsanna
Gyarmati Zsuzsanna
Horváth Pál

8.d.

Kovács Judit
Kósa Ibolya
Lukács Zsolt Ottó
Mészáros Gábor
Petrovics Tibor
Plesa József
Polgár Szilárd

osztályfőnök: Illés Ferencné

Andrási Ilona
Bíber István
Borszuk Teréz
Braun Andrea
Felhoffer István
Frei Judit
Horváth Tímea
Hubay János
Kanyár Anikó
Kokas Enikő
László Zsolt
Leitner Lilla
Németh Zoltán

8.c.

Győrffy Magdolna
Havlik Katalin
Herk Csaba
Horváth János
Illés Andrea
Jely Gusztáv
Kirsch Zsuzsanna

Jakab Éva
Janni Ferenc
Kikl Sándor
Lakner Zsuzsanna
Lattenstein Győző
Lingl Tímea
Nagy János

osztályfőnök: Bagoly Lászlóné

Alexa Erika
Áment Anikó
Béres Ágnes
Bittmann Zoltán
Bokor Tamás
Dobos Ferenc
Drexler Ildikó

Fehér Erzsébet
Hannig Gábor
Hédl Tünde
Horváth Ildikó
Kiss Veronika
Kuti Gábor
Májer László

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Akikre büszkék vagyunk
Kétszer három arany
Kiss Dezső

Ha máskor nem is, de évente egyszer a sportközvélemény figyelmének
középpontjába kerül Zirc.
Az úttörő-olimpia havas számainak megyei döntőjében általában a
Bakony „fővárosának” fiataljai tarolnak. Északi számokban (sífutás,
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biatlon, s összetett) például tizenkét eredményhirdetés volt. Ebből tíz számban zirci általános iskolás
állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
A hatodikos Barna Mónika és a nyolcadikos Bohon Gabriella például összesen hat aranyat
vihettek haza az ünnepélyes díjkiosztó után.
- Heten indultunk sífutásban korosztályomban, és én rajtoltam utolsónak – Barna Mónika, a zirci
általános iskola 6.a. osztályos tanulója olyan magától értetődően „nyilatkozott”, mintha világ életében
erre készült volna. – amikor másodikként célba értem, már sejtettük, hogy van esélyem a győzelemre
is.
- És a biatlonban?
- Ott kilencen rajtoltunk, de nekem bizony meggyűlt a bajom a puskával. Elég rosszul lőttem, s ezért
időlevonást kaptam. Szerencse, hogy futásommal azért pótoltam a kiesést, s így végül az összetett
verseny első helyéért járó érmet is az én nyakamba akasztották.
Figyelmes arccal várt a következő kérdést.
- Hogyan készültél a megyei úttörő-olimpiára?
- Soós Laci bácsi az edzőm, az ő irányításával heti két alkalommal a Postás üdülő környékén
futkároztunk. Egy-egy edzés adagja, mintegy két kilométer. Január elején, pedig iskolatársaimmal pár
napot a csehszlovákiai Rihnyeván töltöttünk, ahol napi két foglalkozáson vettünk részt. Itt délelőtt és
délután is futottunk, vagy négy – öt kilométert.
- Említetted a gyengébb lövőeredményt….
- Most valóban nem remekeltem, de ez érthető. Hozzám képest, elég nagy az a „szerszám”. A hónom
alá kellett fognom, hogy bírjam. De már kitaláltuk: a salgótarjáni döntőig mindennap gyakorlunk
Bohon Gabival.
- Mi volt a jutalom a háromszoros diadalért?
- Imádom a csirkepörköltet, anyu otthon azzal fogadott!
Közben megérkezett a tanári szobába a nyolcadikos Bohon Gabi is. Ő már
megfontoltabban válaszolgatott.
- Nyáron kézilabdázom és atletizálok. Ideális kiegészítése a sífutásnak.
- Vártad magadtól a jó eredményt?
- Sokat készültünk, ezért reménykedtem. Tudtam, egyik legnagyobb
vetélytársam, a szintén zirci Juhász Jutka lesz. Várakozásom beigazolódott,
mindhárom számban ő lett mögöttem a második! Mivel mindketten
indulhatunk Salgótarjánban, még egyszer összemérjük tudásunkat. Ő is
nagyon fogadkozik.
- Indultál már országos úttörő-olimpián?
- Igen, mégpedig Mónival együtt! Tavaly ugyan Kőszegen nem két, hanem egy korcsoportban
küzdöttünk. Én összetettben tizedik voltam, Móni hátrább végzett, de hát ő sokkal fiatalabb. Idén – ha
figyelembe vesszük, hogy a nálunk idősebbek közül kerültek ki az akkori győztesek és helyezettek –
akkor mindkettőnknek van esélye a dobogó körüli helyek egyikére.
- Te hogyan kezeled a puskát?
- Rám is rám fér a gyakorlás. Ezért Petrovics Tibi bácsinak, az MHSZ titkárának vezetésével a
hátralevő időben szorgalmasan gyakorolunk.
- Iskolai társaitok hogyan fogadták a nagyszerű teljesítményeteket?
- Sokan voltak kinn a versenyen, meg az iskolában is gratuláltak.
- Nyolcadikos vagy. Hogyan tovább?
- A gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. s mivel ez lesz az utolsó úttörő-olimpiám, szép
eredménnyel akarok búcsúzni.
Móni és Gabi tavaly Kőszegen már szerzett tapasztalatot. Idén ezt Tarjánban kamatoztathatják.
Kitartásukat, szorgalmukat ismerve, nem is lehet gond. A hatodikos kislány kitűnő tanuló, a
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nyolcadikos „csak” 4,9-et ért el legutóbb. Miért ne „felelnének” választott sportágukból szintén
jelesre, vagy kitűnőre az országos vetélkedőben is.
S akkor – két évvel Kovács Árpi aranyérme után – ismét bakonyi diákot ünnepelhetnének olimpiai
bajnokként.
(Napló 1981. január 22.)

Visszaemlékezés
Cziráki Zsolt:

Hobbim lett a munkám
Sportpályafutásom indíttatását a zirci Reguly Antal Általános Iskolának köszönhetem.
Negyedik osztályos voltam, amikor fogócskáztunk a lányokkal, kapura dobtunk. Kirsch Ábel tanár úr
ekkor beállított a kapuba. Bátor voltam, nem ijedtem meg a labdától, nem kaptam egy gólt sem. Így
„bennragadtam” a kapuban.
Az iskola jó sportolói, köztük két-három kézilabdás részt vehetett Herenden egy sporttáborban. Én is
részese voltam ennek a kitüntetésnek, mely tovább ösztönzött az edzések irányába.
Hetedik osztályos koromban, Veszprémben részt vettem egy tehetségkutatáson. Továbbjutottam. A
VÁÉV Építők NB I-es ifjúsági csapatába kerültem. A Bakony Vegyész NB II-es foci klubjában
rúgtam a labdát. Kipróbáltam több sportágat. Mivel a kézilabda sokkal több sikerélményhez juttatott,
így végleg emellett döntöttem. Tizenhét évesen, a tanulás mellett már pénzt kerestem ezzel a sporttal.
Hobbim lett a munkám.
Hosszabb, rövidebb időt töltöttem el különböző NB I-es sportegyesületeknél. Így például, védtem
Veszprémben a Bramac-nál, a debreceni, pécsi, budapesti, ceglédi, százhalombattai és székesfehérvári
csapataim kapujában is.
Jelenleg a balatonfüredi Kézilabda Club kapusa vagyok.
Szinte az egész világot bejárhattam csapatommal. Az évek alatt sikerült szert tennem néhány címre is,
melyekre igen büszke vagyok: Európa Bajnokságon Ifjúsági aranyérmet nyertem, majd kétszeres
Magyar Bajnok, hétszeres Magyar Kupagyőztes és legutóbb, 2001-ben az Év Játékosa lettem.
Általános iskolai élményeim közül a sport volt a meghatározó, de szívesen emlékszem vissza az
osztályfőnökünkkel, Havasi Dezsővel töltött osztálykirándulásokra is. Néhány tanáromat is jó
felidézni, akikkel igazi tanár-diák kapcsolatot sikerült kialakítanom. Ők Szémann Zsuzsa, Porkoláb
Éva, Másli Margit, Kirsch Ábel, Havasi Dezső. Míg más osztályoknak két-három osztályfőnökük volt
a nyolc év alatt, addig nekünk öt jutott. Első-második osztályban, Csöpi néni, Szántó Józsefné
szerettette meg velem az iskolát, akit Óváry Jánosné és Kirsch Ábelné követett. Felső tagozatban az
első három évet Havasi Dezső vezetésével töltöttük. Utolsó évben történt változás, hogy miért, arra
nem emlékszem-, ekkor Porkoláb Éva vett át bennünket. Különleges volt még az is, hogy mind a két
osztályfőnökünkkel ballagtunk.
Volt osztálytársaim kezdetekben minden meccsemen jelen voltak. Mikor távolabb kerültem, már nem
tudtak utánam jönni, így a szoros kapcsoltunk kissé fellazult.
Jelenleg a sportolás mellett egy építőipari vállalkozás tulajdonosa vagyok. Rengeteget dolgozom,
mind a két területen maximálisan próbálok helytállni. Pihenésképpen feleségemmel, két kislányommal
kirándulgatunk, és szívesen horgászom.
Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány gondolat erejéig visszaemlékezhettem a régi időkre és
elmondhattam, mi lett az egykori „Regulys” kisdiákból.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)

Róbert Atya visszaemlékezése
Primász Gábor, (Róbert Atya) 1981-ben végezte el általános iskolai tanulmányait a zirci Reguly Antal
Általános Iskolában.
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Csak jó emlékeket őriz az itt eltöltött évekről, még akkor is, ha a hat napos munkahét miatt szombaton
is volt tanítás, alsóban pedig délután kellett iskolába járni. Szívéhez legközelebb, két tantárgy állt: a
földrajz és a történelem. Nagyon jó tanárai voltak, remek, élvezetes órákat tartottak. Mindig
szemléletesen, élményszerűen tanítottak. Bozzai József tanár úr állt hozzá a legközelebb, mert mint
mondta: „felnézett ránk, mindig a legjobbat próbálta kihozni az emberből”.
A balatonfüredi Kertészeti Szakközépiskola elvégzése után a zirci Hittudományi Főiskolán szerzett
diplomát 1997-ben. Még ebben az évben, március 31-én szentelték pappá a zirci bazilikában.
Jelenleg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban dolgozik. Spirituális vezető (igazgatóhelyettes)
és osztályfőnöke a 12. C osztálynak, melyben tizenhét lány és huszonkettő fiú tanuló van.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)
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1981-1982
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Máj Imréné

Áment István
Bartók Éva
Bíber Antónia
Bognár László
Fodor János
Gasparics Ágnes

8.b.

Strasszer Gabriella
Valczer Gyöngyi
Varga Ildikó

Horeczki Katalin
Horváth Csilla
Horváth Tibor
Horváth Zsolt
Hutvágner István
Kernusz Zsuzsanna
Kertész Sándor
Kocza Kornélia

Kokas Ildikó
Lipp János
Murai Tímea
Müller István
Nyárai János
Schmidla Erzsébet
Szeifert Judit
SzemmelveiszHajnalka

Takács Katalin
Vessző János
Vincze Lajos
Vörösházi Gábor

Kovács Hajnalka
Lampert Csilla
Mracskó Norbert
Nemes Erzsébet
Németh Irén
Palkovics Márta
Polgár Anna
Reiter Katalin

Somogyi János
Szántó József
Szepesi Csilla
Vajcs Andrea
Völgyesi László
Wolf Zsuzsanna

Pacher Szilvia
Pethő Gabriella
Piller Erzsébet
Pongrácz Ilona
Salamon Sándor
Simon Ferenc
Szabó Ildikó
Szakács Péter

Szalay Attila
Szi-Keserű Ferenc
Szöllősi János
Timmer Tamás
Udvari Róbert
Varga Márta
Válint Csilla
Vízer Renáta Valéria

osztályfőnök: Barcsai Józsefné

Auer Erzsébet
Bíber Zsolt
Dombi Gizella
Esső Erika
Fazekas Zsolt
Fix Edit
Gazsi Ferenc
Gerlei Csaba

8.d.

Mészáros Ferenc
Molnár Ildikó
Nagy Attila
Nagy Péter
Pilka Anna
Pintér Tamás

osztályfőnök: Mészáros Sándorné

AschenbrennerKatalin
Bollér Izabella
Farkas Zsuzsanna
Gombos Andrea
Havlik Attila
Hermann Judit
Hoffmann Judit
Horák Imre

8.c.

Hanich László
Ilia Zoltán
Kapitány Tamás
Katona Péter
Kálmán János
Kovács József

Gfellner Ervin
Glück Tamás
Gulyás István
Horváth Zsolt
Katona József
Kertész Árpád
Kollinger Piroska
Kormányos Ildikó

osztályfőnök: Szémann Zsuzsanna

Acsai Zoltán
Berkes Károly
Brandstetter Csaba
Dávid Margit
Fehér István
Fogl Annamária
Fogl István
Germán Ferenc

Jakab András
Juhász Judit
Karsai Andrea
Kovács Béla
Kőrös Péter
Lekrinszky Erzsébet
Lipp József
Neuhauser Gábor

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Barcsai Józsefné:

Minden kollegámra szívesen emlékszem
1958. szeptember 1-jén a járási tanács meghívására kerültem Zircre.
Az első időszakban ötödik osztályos osztályfőnökként dolgoztam, matematikát és testnevelést
tanítottam. Szigorú, de következetes voltam. Tanítványaim magatartásával sosem volt gondom. Ezért
a kezdő kolleganők kapták mindig a könnyebb osztályt, a lányokat.
Rendszeresen részt vettem megyei atlétikai versenyeken, ahol mindig dobogós helyezést értem el
valamelyik korosztállyal. Egyik nagyon jó atlétám ma szintén testnevelő tanár.
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1980-as évek elején háztartástant is tanítottam. Varrtunk, kötöttünk a lányokkal.
1982. szeptemberében mentem nyugdíjba, de még hosszú évekig dolgoztam nevelőként a zirci
gimnázium kollégiumában.
Nagyon jó tantestületben dolgozhattam huszonnégy évig. Két igazgatómat említeném a sok közül. Dr.
Stark Eleknét, aki humánus, minden újra nyitott, végtelen segítőkész volt. Barna Lajost, aki szigorú
volt, de nagyon pontos és igényes.
Olyan igazgatókkal szerettem együtt dolgozni, akik értékelték az ember iskoláért végzett munkáját. Ők
ilyenek voltak.
Minden kollegámra szívesen emlékszem. Mindenkit hibáival együtt, jó tulajdonságai alapján
értékeltem. Természetesen az évek folyamán szoros barátság – máig tartó – alakult ki pl. a Takács
házaspárral. Közös programokon, kirándulásokon veszünk részt, gyerekeink is tartják a kapcsolatot.

A távolba kerülő kartársak, még azok is, akiktől egyáltalán nem reméltem volna felkeresnek,
felelevenítjük az együtt töltött időt.
Tanítványaim közül is többen meglátogatnak, felhívnak. Igen nagy örömmel tölt el, amikor rám
köszönnek az utcán, megkérdezik emlékszem-e rájuk. Sajnos a név memóriám nem a legjobb, de rövid
beszélgetés után hamar fel tudom idézni még azt is, hogy hányadik padban ült az osztályban, miben
volt kiemelkedő.
Nagyon szerettem tanítani, rengeteg emlékem van. Így nyolcvankét évesen van mire
visszagondolnom, emlékeznem és ez nagyon jó érzés.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)

Vincze Lajos
A Reguly Iskolában eltöltött nyolc évemről vegyes emlékek maradtak meg bennem.
Ezért úgy érzem igazságosnak, ha sem, a jót sem, a rosszat nem említem meg.
Az osztályfőnökeimmel Sarf Józsefnéval, Dertre Ferencnével és Mészáros Sándornéval nagyon szoros
kapcsolatunk volt, nagyon szerettük őket. Hozzájuk csatlakozott még Máj Imréné, aki kedvenc
tantárgyamat, a földrajzot és az élővilágot tanította. Emlékezetesek maradtak számomra a kisdobos és
úttörő rendezvények.
Már gyermekkoromban elhatároztam, hogy cukrász leszek, ezért 1982-ben, az általános iskola
befejezése után Veszprémben, a vendéglátó-ipari szakiskolában tanultam tovább. Itt szereztem meg a
szakképesítésemet, majd a zirci gimnáziumban az érettségi bizonyítványt is. Önálló vállalkozásomban,
a PEPE cukrászdában tulajdonosként dolgozom.
Munkám mellett igyekszem minél több időt tölteni családommal.
Köszönöm a lehetőséget!

Tudósítás és riport
Ötkarikás játékok Zircen
Megnyitották a XVII. téli úttörő-olimpia országos döntőjét
Tegnap este Zirc központjában, a zászlódíszbe öltözött Rákóczi téren ünnepélyes keretek között
megnyitották a XVII. téli úttörő-olimpia havas számainak országos döntőjét.
Az ünnepélyes megnyitó fanfárok felhívó jelére kezdődött, majd a sportinduló hangjaira, fáklyavivő
kíséretében a térre vonult a 19 megye és Budapest csapatainak 447 úttörő és kisdobos sportolója. A
bevonulókat a vendéglátó zirci úttörők képviselői, Szabó Ildikó és Fogl Anna köszöntötték.
Ezt követően köszöntötték a megnyitó ünnepség vendégeit, köztük Gyuricza Lászlót, a megyei tanács
elnökét, Dr. Szekeres Imrét, a KISZ megyei bizottság első titkárát, a megyei párt vb tagjait, Haraszti
Istvánt, a Magyar Úttörők Országos Szövetségének titkárát, valamint Holéczy Tibort, a Magyar
Síszövetség titkárát.
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Ezután Glatz László, a megyei úttörőelnökség sport szakbizottságának vezetője tett jelentést Geipl
Miklósné megyei úttörőelnöknek. A jelentéstétel után, a tér sarkán feltűnt a staféta, melynek élén
Kovács Árpád, a sífutás 1978. évi úttörő olimpia bajnoka hozta az olimpiai lángot.
Az úttörő és kisdobos versenyzők feszes
vigyázzállásban nézték végig, amint
fellobbant az olimpiai láng, hogy négy
napon át, hirdesse az ország legfiatalabb
sportolóinak nagy téli seregszemléjét, az
ötkarikás játékok szellemét.
Néhány pillanattal később a téren kialudtak
a fények, csupán az olimpiai láng világította
meg az utat, melyen a díszegyenruhás
úttörők behozták az olimpiai zászlót. Az
ötkarikás lobogó a Himnusz hangjaira
méltóságteljesen kúszott a magasba.
Az ünnepség olimpiai fogadalomtétellel
folytatódott, melyet Barna Mónika zirci
úttörő, a tavalyi verseny harmadik helyezettje mondott el.
Ezután Gyuricza László, a megyei tanács elnöke rövid köszöntőjével hivatalosan is megnyitotta a
XVII. Országos Úttörő-olimpia havas számainak országos döntőjét.
(Napló 1982. január 22.)
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1982-1983
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Máj Imréné

Balta László
Barna Mónika
Borszuk László
Dobos Klára
Dombi Ilona
Esső Zoltán
Fallmann Edit
Földvári Róbert

8.b.

Szandi Zita
Vajcs Anikó
Varga Zoltán
Vessző Andrea
Zanati Zsuzsanna

Janni Judit
Kaszás Tamás
Kern János
Komlósi Barnabás
Kovács Gábor
Kovács Mária
Maródi Péter
Nagy Zsuzsanna

Nyárai Erzsébet
Pallagi Gyöngyi
Pethő Ferenc
Sipőcz Miklós
Slajchó Csaba
Sógorka Pál
Soltész Zoltán
Somogyi Eszter

Stolcz Helén
Tarnay Jenő
Uri Erzsébet
Vida Viktor

Orsós Kálmán
Pásztor Gábor
Piokker Judit
Plesz János
Pongrácz József
Prímász Csaba
Révész Ferenc
Rozs Zsuzsanna

Sántik Zoltán
Scheibenhoffer Ferenc
Szabolcsi Andrea
Szilágyi Zoltán
Vajcs Csaba
Valler Gábor
Varga Margit Tünde
Zsöllei Attila

Panyi Árpád
Rádics Franciska
Schmidt Éva
Steierlein Gabriella
Szabó Róbert
Szakács Márta
Szalay Ferenc
Tihanyi Judit
Tunner Zsuzsanna

Turcsányi Zsolt
Varga Kinga
Vind István
Voznek Csaba
Vörösházi Katalin
Wolf Éva

osztályfőnök: Molnár Józsefné

Bors Norbert
Csontos Csilla
Dombi Lajos
Döme Csaba
Fehér Tamás
Gasparics László
Gubicza Levente
Izsa Tímea

8.d.

Magyar Gergely
Mészáros Péter
Novák Andrea
Pallós János
Regenye Zoltán
Selmeczi Zoltán
Svéd Ervin Gábor
Szabó Éva

osztályfőnök: Ugron Árpád

Andrási Zsuzsanna
Bieber Andrea
Bors Dezső
Csizmadia Tímea
Felhoffer Tamás
Horváth Anna
Horváth Edina
Jakab Éva

8.c.

Hack Károly
Hegedűs Péter
Ivanics Lívia
Kanyár István
Kokas Ervin
Kovács Attila
Kovács Cecília
Lampert Éva

Janni Márta
Jánosi Klára Olga
Kelemen Rita
Kiss Erzsébet
Kiss Éva
Kovács Norbert
Kuti Róbert
Móricz Zsolt

osztályfőnök: Takács Istvánné

Áment István
Bakonyi Ilona
Balázsik Zoltán
Benczik Zoltán
Bittmann Andrea
Csikai István
Csomai Tünde
Csonka Ágnes
Fehér Csilla

Fehér Edit
Gazdag László
Germán Katalin
Horák Gábor
Izsa Szilvia
Kirsteuer Judit
Majkó Károly
Németh Katalin
Pallagi Erika

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Vászon Sándorné
Az anyatejjel együtt szívta magába az iskola légkörét, mivel 1953. májusában az udvari csengő alatt
várta a szüneteket, hogy édesanyja megszoptassa, aki ebben az időben az iskolában tanított.
A kis Évát annyira rabul ejtette a táj és az emlékek szépsége, hogy felnőttként sem tudott más
lakóhelyet elképzelni családja számára, mint Zircet. Ezért, amikor 1982-ben álláslehetőséget kapott,
pedagógus férjével együtt a Reguly Antal Általános Iskolában, ideköltözött.
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Kezdetben harmadik és negyedik osztályokban környezetismeretet, technikát és éneket tanított, majd
két évig az első-második osztályosok napközis csoportját vezette. Külön szerződéssel délelőttönként
az ötödik-nyolcadik osztályos eltérő tanterv szerint haladó osztályban tanított. Rövid két évre szakmai
kirándulást tett az óbányai Általános Iskola és Gyermekotthonba. Itt enyhe értelmi sérült első-

második osztályos állami gondozott tanulók osztályfőnöke lett. Csapatvezetői és színjátszó
szakkörvezetői feladatokat látott el.
Visszatérve a zirci Reguly Iskolába a gyógypedagógiai osztályok közül az összevont hetediknyolcadik osztályos tanulókat tanította közel tíz éven keresztül. Közben egyre nagyobb
kedvvel kapcsolódott be az iskola közösségi életébe.
1998-től szakmai munkaközösségi vezetőként is dolgozott. Az eltérőtantervű tagozat létszáma
az óbányai intézet megszűnésével közel kilencven főre, az eddigi létszám duplájára
emelkedett. Szükségessé vált a kilenc-tizedik osztályok bevezetése, ahol heti öt órában
szakmai előkészítő tevékenység folyik.
2000-től tagozatvezető igazgatóhelyettesi feladatokat lát el. Vezetésével bekapcsolódott
iskolánk a Megyei Gyógypedagógiai Munkaközösség tevékenységébe. Létrejött a Zirci
Napsugarak Alapítvány, melynek célja a szakmai munka segítésén túl a rászoruló diákok
szabadidejének tartalmas megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása. Éveken keresztül
sikeresen pályázott nyári táboroztatásra, szeretettel vitte a tanulókat évről-évre Csopakra
életmód táborba.
Nagy szeretettel emlékszik vissza első kollegáira, Somogyi Endréné, Erzsi nénire, aki
visszafogta fiatalos lázadozásaiban; Sarf Józsefné Marika nénire, aki megtanította arra,
hogyan kell megnyugtatni a zaklatott idegrendszerű gyerekeket. Kaszner Évára, aki a
gyógypedagógia szépségére és az igényes munkára sarkallta. Úgy érzi, hogy minden
közvetlen munkatársától nagyon sokat tanult a komoly viták és egyetértő beszélgetések során.
Nagyon szívesen találkozik volt tanítványaival, örömmel veszi, ha az utcán ráköszönnek.
Vannak már olyan diákjai, akiknek a szüleit is tanította.
Ez az ízig-vérig pedagógus nemcsak a tanulók, a tanárok, de az iskola sorsát is lelkén viseli.
Mindent megtesz, hogy a gyógypedagógiai tagozaton dolgozók jól érezzék magukat, oktatónevelő munka eredményes legyen, tanulóik is megállják helyüket az életben.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)
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1983-1984
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Másli Margit

Bittmann Beáta
Cziráki József
Cseresnyés Szilvia
Gazdig Zsuzsanna
Gyarmati Antal
Győrffy György
Horváth Aranka
Kassza Tímea

8.b.

Tislér Norbert
Török Zsolt
Valler Ilona
Varga István
Veiszmajer Attila
Wittmann Szilvia

Hevesi Zsolt
Holl Tamás
Horák Krisztina
Horváth Marianna
Horváth Tünde

Kiss Erzsébet
Klesitz Katalin
László Ildikó
Seliga József
Szabó Beáta
Szabó Sándor
Szalai Sándor

Szaturi Anita
Túri Lívia
Túri Zoltán
Varga Annamária
Wind KrisztinaMónika

Horváth-Kulcsár János

Ihász Krisztina

Mezei Sándor
Mészáros Ferenc
Mracskó Zsolt
Németh Klára
Rábel Hajnalka
Sunyi Gyula
Szakács Ildikó
Szilányi Beáta

Szőllösi István
Tóth Piroska
Valler Erika
Vágenhoffer Ágnes
Vitéz Péter
Zsargó János

Neuhauser Erika
Orsik Tünde
Ottó Péter
Papp Ildikó
Petrovics Éva
Pongrácz Beáta
Reiter Barnabás

Resperger József
Seliga Beáta
Simon Zoltán
Sóvári Zsuzsanna
Szendi Péter
Takács Mónika

osztályfőnök: Bozzay Józsefné

AschenbrennerGabriella

Borbély Marianna
Csuka Helga
Dávid János
Döme Edina
Farkas Irén
Fenyvesi Csilla
Gether Tünde

8.d.

Resperger István
Sümegi Szilvia
Szabó Szilvia
Szedlmajer Mihály
Szemmelveisz Éva
Szűcs László
Tarnay Margit
Tenk Éva

osztályfőnök: Takács István

Bachstetter Olga
Bolla Tibor
Deutsch Csaba
Dobos Attila
Frei Ágnes
Galambos Rita
Gellért Piroska

8.c.

Kovács Ernő
Kovács Ödön
Lipp Anikó
Lipp Tünde
Mészáros Sándor
Molnár Orsolya
Nagy Éva
Orbán Andrea

Grüll Hilda
Gyepesi Kálmán
Gyurka Rita
Hay Tamás
Heim Ildikó
Horák Árpád
Juhász Tibor
Kánya Mónika

osztályfőnök: Németh Gyuláné

Békefi Antal
Berényi Éva
Dorogi Márton
Felber Sándor
Gfellner Miklós
Gyenes Erika
Győri Éva

Jakab Katalin
Kiss Gábor
Kis Tünde
Kuti János
Lingl Zoltán
Makó István

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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1984-1985
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Farkas Józsefné

Árpásy Tamás
Bittmann Árpád
Bors Ferenc
Detre Miklós
Fazekas Mónika
Frómann Tamás
Fülöp Tamás

8.b.

Hebling Katalin
Klein József
Kovács Andrea
Kiss András
Kustán Attila
Lehel Csaba
Lehel Katalin

Nagy Tamás Imre
Nagy Zsuzsanna
Sömjén László
Stéber Krisztina
Szabó Dénes
Szűcs Ilona
Szűcs Katalin

Szüszeinstein László
Tehel Ildikó
Ticz Gabriella
Varga József
Vincze Lajos
Vörösházi Zoltán

Kiss Tünde
Lipp Zoltán
Mátrai Bernadett
Nemes István
Orsik Attila
Péczi László
Petrovics Gábor
Piokker Ibolya

Polgár János
Schoffhauser Viola
Szabó Szilvia
Szegvári Alexandra
Szepesi Tünde
Szita Szilvia
Tehel István
Tóth Erika

Vajcs Piroska
Valler Péter
Vetzl Katalin
Wittmann Erzsébet

Nagy Beáta
Németh Elvira
Németh János
Piller Csaba
Pongrácz Attila
Prodánovits Rita
Renkó Attila
Svéd János

Szalai Attila
Tóth Alexandra
Tunner Csilla
Udvari Gábor
Vinter Hajnalka
Waller Krisztina

osztályfőnök: Takács István

Ballnus Manuela
Bereglai Angéla
Bierbauer Róbert
Bodnár Krisztina
Csizmadia József
Fallmann Zoltán
Fonó János
Hamvasi József

8.e.

Strasszer Tibor
Szöllősi László
Valler Árpád
Váliczkó Zsuzsanna
Vörösházi Andrea
Wéber Margit
Zsargó Gyöngy

osztályfőnök: Illés Ferencné

Balogh László
Holczinger Ferenc
Horváth József
Izsa Bernadett
Kathi Zoltán
Kelemen Tímea
Kern Attila
Kirsteuer Károly

8.d.

Németh Mária
Pallagi László
Páder Rezső
Purger Ferenc
Rádai Mónika
Regenye Gyöngyi
Scheibenhoffer Rita

osztályfőnök: Dr.Galambos Istvánné

Antal Beatrix
Biber László
Dávid Péter
Dömötör Diána
Endresz Imre
Fenyvesi Szilvia
Gémesi Csilla

8.c.

Hack Enikő
Ivanics Andrea
Kiss Jakab Annamária
Kozma István
Magyar Kinga
Molnár József
Murai Anikó

Horváth Sándor
Izsa Andrea
Jánosi Miklós
Kasza Rita
Kiss Szilvia
Kovács József
Kukoda Andrea
Lattenstein Zsolt

osztályfőnök: Bagoly Lászlóné

Podlozsánszky Brigitta

Turbucz Mihály

Vessző László

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Dr. Árpásy Tamás:

Jegyzőként dolgozom
Nevem Árpásy Tamás. 1985-ben végeztem a zirci Reguly Antal Általános Iskolában. A Gödöllői
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán 1995-ben, a Szegedi Tudományegyetem
Állam és Jogtudományi Karán 2002-ben szereztem diplomát. Jelenleg Zircen élek, a helyi
polgármesteri hivatalban jegyzőként dolgozom. Nős vagyok, két kisfiam van. Szabadidőm nagy részét
a családommal töltöm, emellett azért olykor ismerősi, baráti közösségeim fenntartására, ápolására,
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valamint a környező hegyekbe történő kirándulásokra is futja belőle. Ez utóbbira már igyekszem
rászoktatni három és fél éves nagyfiamat is.
Osztályfőnökeim az első-második osztályban Dr. Szántó Józsefné, Csöpi néni, harmadik-negyedik
osztályban Kirsch Ábelné, a felső tagozatban Farkas Józsefné voltak.
Az általános iskolában eltöltött idő a gyermekkor nagyobbik részére és a kamaszkor elejére – a család
közössége, értékei, szabályai által meghatározott indíttatások mellett – meghatározó befolyással bír.
Nem volt ez másképp természetesen nálam sem, jóllehet az ehhez az időszakhoz köthető emlékek java
része, (úgy hiszem) bárki más számára jelentéktelen, olykor értelmezhetetlen, érzelmekkel kuszán
behálózott képek, hangulatok, illatok, fények szövedéke. Ami viszont mások számára is közölhető
benyomásként az elsők között eszembe jut ezekről az évekről, az egyfajta erőteljes és kellemes
biztonságérzet. Azt hiszem, egy ember leghasznosabban akkor töltik be szerepüket, ha az embert nem
megkötözik, hanem megtartják és felemelik. E funkcióját, általános iskolám – azt hiszem, húsz év
távlatából elmondhatom – betöltötte.
Szüleim középiskolában tanítottak, humán szakosokként. Ezt előrebocsátva a nyájas olvasó talán nem
kap a szívéhez a döbbenettől, ha kedvenc tárgyaimként a történelmet és az irodalmat jelölöm meg.
Ennek talán némileg ellentmondani látszik, hogy azok a volt tanáraim, akikre a hozzám legközelebb
állókként a legszívesebben emlékszem vissza, nem elsősorban a humán szakosok közül kerültek ki.
Közös bennük mindazonáltal, hogy a maguk területén – véleményem szerint – mindannyian kiváló
szakemberek. Hadd említsem meg őket név szerint:
Dr. Szántó Józsefné, akit a legjobb ún. „régi vágású” pedagógusok közé sorolok, hiszen úgy tudta a
szükséges és jellegénél fogva főként lexikális ismeretanyagot kiváló hatásfokkal és roppant
következetességgel kivétel nélkül mindenki fejébe verni, hogy a mindenki által tisztelt és szeretett
Csöpi néni tudott maradni.
Farkas Józsefné, aki kezdő tanárként és első osztályfőnökként egy kicsit talán „együtt nőtt fel” velünk.
Lényében jelen volt – és őszintén remélem, ma is megvan – egyfajta telepatikus, gyermeki jóindulat,
ami ritka és sajnos manapság egyre ritkábban előforduló kincs. Azt hiszem, jellemének ez a vonása
volt az oka annak, hogy mindig akkor állt mellém, amikor erre igazán szükségem volt.
Wenczel Zsuzsa, aki magyart és oroszt tanított nekünk. Ami a leginkább szembetűnő volt az óráin,
hogy mindkét szakját okosan és szenvedélyesen szerette. Talán ezért tudta tantárgyai ismeretanyagát
olyan szuggesztíven, rengeteg tárgyi és érzelmi többlettartalommal átadni. Néhány fiú szerelmes volt
bele.
Lajkó Tibor tornaóráin és egyéniségében, a keménység és a vagányság szerencsés és szinpatikus
elegyet alkotott.
Az általános iskolai osztálytársaim legnagyobb részével a mai napig szívélyes, jó viszonyban vagyok,
sőt közülük hárman, legszűkebb baráti körömhöz tartoznak.

Lingl Zoltán:

Jól érzem magam a kollegáim között
1984-ben végeztem abban az iskolában, amelynek ma egyik tanára vagyok. Kellemes emlékeim
vannak, szerettem ebbe az iskolába járni. A nyolc év alatt mindössze három osztályfőnököm volt.
Első-második osztályban Galambos Ferencné, harmadik-negyedik osztályban Detre Ferencné, ötödiknyolcadik osztályban Németh Gyuláné.
Közülük és a többi tanáraim közül sem tudnék kiemelni senkit, aki legközelebb állt volna hozzám.
Mindenkivel a békés egymás mellett élésre törekedtem.
Legkedvesebb élményem az, amikor a hatodik osztályt már az új épületben, a jelenlegi „F”épületben
kezdhettük. Az egész felső tagozat leköltözött, a mai helyzetnek pont a fordítottja volt.
Vannak olyan volt diáktársaim, akikkel szinte napi a kapcsolatom, pl. volt osztálytársam, gyermekem
óvó nénije. Több olyan tanítványom van, akinek valamelyik szülője volt osztálytárs. Ugyanakkor
olyan is van, akit a ballagásunk óta nem láttam.
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Nem igazán tudom, hogy miért ezt a hivatást választottam. Eredetileg technika szakos akartam lenni,
de kellett mellé még egy szakot választani. A lehetőségek közül a matematika volt a leginkább vonzó,
így lett ez a másik szak.
Az általános iskola elvégzése után Veszprémben, a Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában – ma
Jendrassik - Venesz Középiskola – tanultam tovább. Innen utam, a pécsi Janus Pannonius Egyetem
Természettudományi Karára vitt. 1992-ben matematika-technika szakos általános iskolai tanár lettem.
1998-ban szereztem második diplomámat a közoktatási vezető szakon a budapesti Műszaki Egyetem
Természet és Társadalomtudományi Karán.
Szabadidőmet feleségemmel és két kisfiammal töltöm. Bálint most első osztályos – természetesen a
Reguly iskola diákja – Ádám még óvodás.
Nagyon jól érzem magam a kollegáim között, szeretek itt dolgozni.

1985-2000
Reguly Antal Általános Iskola
Zirc Rákóczi tér 3-5.
A Városi Tanács döntéshozói az egyigazgatású iskolát két intézménnyé szervezték át.

Igazgató:

1985 – 1987.
1987 – 1997.
1997 – 2000.

Kirsh Ábel, második félévben Takács István
Slajchó György
Wohlfart Zsuzsanna

Igazgatóhelyettes:

1985 – 1987.
1987 – 1989.
1989 – 1990.
1990 – 1992.
1992 – 2000.
1997 – 2000.

Takács István
Takács Istvánné
Lajkó Tiborné
Molnár Józsefné
Farkas Józsefné
Hutvágner Tamásné

1985-1992
2. számú Általános Iskola
Zirc Népköztársaság út 5.

1992-2000
Békefi Antal Általános Iskola
Zirc Köztársaság út 5.
Igazgató:

1985 – 1990.
1990 – 2000.

Barna Lajos
Havasi Dezső

Igazgatóhelyettes:

1985 – 1997.
1997 – 2000.

Sebők Lászlóné
Másli Margit
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1985-1986
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Lajkó Tibor

Andrási Ferenc
Antal Tamás
Bereczki Zoltán
Borsos Veronika
Czeglédi István
Egervölgyi Krisztina
Galambos Judit

8.b.

Gfellner Zsolt
György Péter
Huszty Péter
Kiss-Jakab Ernő
Lanczinger Beáta
Lukács Szilvia
Molnár Nándor

Nagy Judit
Ottó Mariann
Petrovics Rita
Sárközi Judit
Strasszer Katalin
Surányi Ildikó
Szabó Éva

Szi-Keserű György
Szöllősi Csaba
Tóth Imre
Vilisics Erika
Volf Péter
Vörösházi Csaba

Kecskés Tünde
Komenda József
Nemes Éva
Pacher Tamás István
Pilka Péter
Répás Zsolt
Seliga Beáta Mária

Simon Zsuzsanna
Sömjén Péter
Szilányi Katalin
Török Hajnalka
Végvári Csilla
Virth György

osztályfőnök: Lajkó Tiborné

Ballnus Szilvia
Bodnár Beáta
Cseresnyés János
Dombi Attila
Dülk Attila
Einreinhoff Gabriella
Farkas Nóra

Galambos Zsolt
Füredi Zoltán
Herceg Dóra Klára
Holl Ernő
Jakab Mihály
Jakab Sándor
Kadnár Csaba

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Lénárt László

Aschebrenner György
Beke Ágnes
Belegrai Attila
Braun Frigyes
Cziráki Norbert
Felelber Róbert

8.b.

Kovács Balázs
Kovács Szilvia
Kovács Zoltán
Kuti Melinda
Magyar János
Nagy Erika

Németh Rózsa
Orbán Julianna
Pintér Gyula
Vida Zoltán
Vind Judit
Wolf Zoltán

osztályfőnök: Mészáros Sándorné

Alföldi Anett
Bakonyi Mihály
Balázsik Rozália
Bieber Ferenc
Bittmann Edina
Fábián Szabolcs
Fekete Attila

8.e.

Grüll Hajnalka
Hungler Veronika
Hutvágner Tamás
Illés Ferenc
Jely Zsuzsanna
Kirsch Péter

Gazdag István
Horváth Szilvia
Hubert Natália
Kamondi Andrea
Kirsteuer Annamária
Kiss Noémi
Kuti Hajnalka

Liszi Erzsébet
Móri László
Pfisztner Zsolt
Pintér Béla
Rábai Róbert
Schoffhauser János
Simon Károly

Szalay Péter
Szautner Beatrix
Szecsődi Norbert
Szentes Dénes
Truszka Zoltán
Vörösházi Ervin
Winter Tamá

osztályfőnök: Szekeres Sándor

Csiki Tibor
Kovács Gizella

Németh István
Somogyi Lajos

Troják Szilvia

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Kirsch Ábel:

Hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt a pályát szánta nekem
1967-ben kerültem Zircre, a Reguly Antal Általános Iskolába a tanárképző elvégzése után. Az akkori
igazgató megjegyezte jelentkezésemkor „Nem is lenne rád szükség”. Ugyanis akkor még a megye
központi irányítással osztotta el a munkaerőt. Szeptembertől bebizonyosodott, hogy több területen
számíthatnak rám a biológia, a földrajz és a technika tantárgyak tanításában. Majd egy év múlva már a
hetedik-nyolcadik osztályos testnevelés tanítása is rám tartozott.
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Kiváló, tapasztalt pedagógusokat felvonultató iskola volt a Reguly, mostoha létesítményi feltételek
között. A pincében folyt a technikaoktatás, majd egy év múlva elkészült a technika terem egyik, s rá
egy évre a másik szárnya, 1969-ben. A testneveléshez nem álltak rendelkezésre külső létesítmények, s
belső is csupán a „B” épületi „csarnok” volt kétszer annyi tanulóval, mint jelenleg harminchat harmincnyolcas osztálylétszámokkal. Lehangoló volt különösen a „B” és „C” épület, a volt fiú- és
lányiskola. Ráadásul két műszakos oktatás folyt, délután fél kettőre jöttek az alsósok és este hat óráig
voltak, s télvíz idején este bandukoltak haza.
Nekem a környező kistelepülések tagiskoláinak gyermekeiből válogattak össze osztályt, akiket nagyon
megkedveltem. Amikor nyolcadik osztályosok lettek behívtak hat hónapra katonának. Mire
visszatértem, nyolcan, összesen huszonnyolc tantárgyból megbuktak félévkor. Mindennapos
korrepetálással, segítségemmel, tanév végén már csupán egy tanuló bukott két tantárgyból, aki tanév
elején jött hozzánk.
A következő osztályfőnökségem már egy kiváló képességű osztállyal kezdődött. Mire nyolcadik
osztályosok lettek, akkor engem Veszprémbe hívtak a Megyei Pályaválasztási Intézethez pedagógus
munkatársnak, ahonnan egy év múlva a tantestület kérésére visszamentem, s igazgatóhelyettes lettem
az ismét összevont nagy iskolában.
Mert ez így ment; 1968-ban iskola különválasztás, 1975-ben összevonás; 1985-ben különválasztás,
2000-ben összevonás valami vagy valakik a folyamatot mindig mozgatták. Igen nagy buzgalommal
fogtam a munkához, 1975-ben a helyettesség mellett mindhárom szakomat tanítottam, s közben
belevetettem magam a sportba. Korábbi labdarúgó csapataimat felváltotta a kézilabda, de ehhez a
létesítmény feltételeit kellett elfogadhatóvá tenni. Az „A” épület belső udvarán salakos pályát
építettünk a gyerekekkel, majd szorgalmazásomra megépült a Rákóczi téri aszfaltos pálya. Innen
indult Gyurka János világválogatott kézilabdázó, a VÁÉV játékosa, aki ma már nemzetközi
szaktekintély. Minden évben adtam az élvonalbeli veszprémieknek az utánpótlást, s közülük többen
lettek NB I-es játékosok. Pályám legnagyobb sikerének tartom. Ez a sok munka rengeteg időt igényelt,
amit családomtól, az éppen akkor született és cseperedő kislányomtól vettem el.
Munkám elismeréseképpen 1980-ban „Kiváló Munkáért” miniszteri kitüntetésben részesültem. Ekkor
volt jó pedagógusnak lenni, lehetett érzékelni a megbecsülést iskolában, lakóhelyen. Pályám szárnyaló
időszaka volt.
1981-ben megépült huszonnyolc millió forintos költséggel a Köztársaság úti új iskola, ma „F” épület.
A felső tagozat ideköltözött. A demográfiai csúcs, 1985-ben ötödik évfolyamban jelentkezett, öt
ötödik osztállyal, melyet az „F” épület már nem tudott befogadni. Az egy műszakos oktatás
fenntartása indokolta, többek között a különválasztást. Ekkor visszatértem a kézilabdáról a
labdarúgásra, az akkori elsősökből álló csapatok, ma a környékbeli labdarúgó csapatokat erősítik
harmincévesen, sajnos nem a Zircit.
1985-ben rövid másfél évre az egyik iskola, a Reguly Általános Iskola igazgatója lettem. Az akkori
pártvezér szervezte politikai bosszúhadjárata meg-megújuló provokációk folytán lemondtam. Ezután
visszatértem a katedrára szaktárgyaimhoz, s az osztályfőnökséghez. Ez már a pályám leszálló íve volt,
holott ekkor is nagy energiával dolgoztam. Munkaközösség vezető voltam, mi nem hiányozhattunk a
megyei technika versenyekről, a dobogónál alább nem adtuk egyik évben sem, s még országoson is
voltunk. Közlekedési referens voltam, minden veszprémi versenyre tanulókat készítettem fel,
országoson is voltunk. Nem hiányozhattunk természetbarát szakköröseimmel „Vízvédelmi
Világnapról”, ahol pályamunkáink mindig díjazottak voltak. Hétvégeken velük mentem egész napos
kirándulásokra, kerékpártúrákra, fogadtam őket otthonomban, méhészetemben, s erdei terméseket
gyűjtöttünk.
Öt év kihagyás után 2000-ben, a testnevelő kollegák javaslatára visszatértem a labdarúgáshoz, amiért
hálás vagyok nekik. Mindegyik korcsoportban jól szerepeltünk, a megyei diákolimpiákon körzeti
győztesként. Minden nap az ebédelés helyett, edzés volt. Korosztályos csapataimmal GÓLIÁT
programban vettünk részt, nyaranta pedig kéthetes nyári focitábort szerveztem, s mindvégig a
gyerekek között fociztam hatvan éves koromig.
Sportszervezői munkásságom elismeréseképpen, Lajkó kollegám javaslatára nyugdíjazásomkor
„Veszprém Megye Diáksportjáért” kitüntetést kaptam. Hagyományokat alapoztam meg a Tudományos
és Technika Úttörőszemle folytatásaként az „Adventi koszorúkötésben” és az ugyancsak minden
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évben megrendezésre kerülő „Gasztronómiai vetélkedő” megszervezésében. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy ezt a pályát szánta nekem, hogy alkothattam, s ennyi tanítványt és zirci embert ismerhettem meg,
s közöttük nagyon sok kiválót.
Kissé megfáradva, hatvanadik életévemhez közeledve kértem nyugdíjazásomat, s adtam át a helyemet
a fiatalabbaknak. Álmaimban gyakran visszatér az iskola. Most egy éves nyugdíjas élet után
mondhatom, jól vagyok, nem unatkozom soha, hobbimnak élek, azt csinálom, amit szeretek.

Ottó Mariann
Ki az, illetve kik azok, illetve mely epizódokra fogok mindig
visszaemlékezni az általános iskolai éveimből?
Mindig emlékezni fogok első osztályfőnökömre, aki gátlásokkal teli,
félénk, alig tizennyolc kilós kislányként bevezetett az osztályterembe,
akinek minden szava nyugalmat árasztott és aki – amennyire ez
lehetséges – bensőséges légkört tudott teremteni az óráin. Sok szeretettel
gondolok vissza Hutvágner Rózsika nénire, aki írni, olvasni tanított.
Kedves, szeretetre méltó lénye segített legyőzni bennem azt az
ellenérzést, ami minden gyermek lelke mélyén ott lapul iskolakezdéskor.
Akikre szintén szívesen emlékszem vissza, Detre Ferencné, Ani néni. Ő
tanította meg a magyar nyelv és irodalom alapjait, egy olyan szeretetteljes légkörben, hogy az ő óráin
még azt is sikerült elfelejtenem, hogy iskolában vagyok.
Felső tagozatban szintén találkoztam, néhány karizmatikus személyiséggel, az egyik legklasszabb
tanárnak egykori osztályfőnökömet, Lajkó Tibort tartom, akinek sikerült elérnie azt, amit előtte
egyetlen felnőttnek sem: a sportolással szembeni teljes idegenkedésemet, enyhe utálatomat a mozgás
szeretetére változtatni, ami mindmáig meghatározza mindennapjaim menetét. Nosztalgiával gondolok
vissza a tornaedzések derűs pillanataira.
Tisztelettel gondolok Másli Margit tanárnőre, aki izgalmas matekóráin szeretette meg velem a logikus
gondolkodás alapjait, melyek nélkül a középiskolában elveszettnek éreztem volna magam.
Köszönöm.
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1986-1987
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Takács Istvánné

Balta Marianna
Czuppon Anett
Dobos Hajnalka
Ertl Zoltán
Hamvasi Csaba
Horváth Emőke
Kassza Edit

Keserű Ildikó
Ladányi Zsuzsanna
Lukács Gábor
Mészáros Károly
Mészáros Veronika
Prém László
Rothweil Ildikó

Simon Szilvia
Smidla Szilvia
Szautner Judit
Szöllősi Valéria
Tislér Enikő
Udvari Antal
Ugron Zoltán

Valler Tibor
Varga Mihály
Vincze Anita
Vizer György
Zádori Mónika

Magyar Andrea
Moór Csaba
Nyárai László
Papp János
Paró Norbert
Tehel Tünde
Tenk Mária

Tóth Éva
Vajda Éva
Vóznek Katalin
Wolf Csilla
Wolf Erik

Nagy Mónika
Ottling Tamás
Salamon László
Schvöller Anna
Szilágyi Ildikó
Szilágyi Tamás
Szüszenstein Tünde

Vajcs Károly
Valler Dóra
Vind József
Völgyvári Erika
Völgyvári Zoltán

8.b. osztályfőnök: Molnár Józsefné
Balta Dezső
Barcsai Barnabás
Bittmann Mónika
Boros Bernadett
Braunstetter Csaba
Dobos Anita
Fallmann Gyula

Fazekas István
Fürst Gábor
Hujber Gyula
Jakab Emil
Kovács József
Kovács Petronella
Léber Attila

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Másli Margit

Áment Marianna
Bartók Mihály
Bálint Ákos
Czupper Marianna
Csomortány Levente
Einreinhoff Zoltán
Gorecka Katarzyna

8.b.

osztályfőnök: Nagy Márta

Antal Helga
Asbóth Zoltán
Aschenbrenner Gabriella
Bittman Edina
Bolla Gábor
Dombi Melinda
Gáspár Zoltán
Havlik Eleonóra

8.e.

Gurdon István
Hanich Beáta
Kajtár Csaba
Kalincsák Szilárd
Kiss László
Kiss Szilvia
Kovács Zsolt

Jójárt Melinda
Kathi Csaba
Kirsch Attila
Klein Judit
Komenda Andrea
Kovács Ilona
Nagy Balázs
Péczi Katalin

Radányi Róbert
Skobrák Gábor
Sógorka István
Svéd Bernadett
Szabó Balázs
Szabó Ferenc
Szabó József
Tankó Annamária

Tankó Ferenc
Varga Ferenc
Varga Katalin
Véber Friderika
Végvári Hajnalka

osztályfőnök: Szekeres Sándor, Sarf Józsefné

Miklós Béla
Pilka József
Pethő István

Szántó Rózsa
Tárkányi István

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Jó közösségbe csöppent…..
Kajtár Sándorné 1986. szeptemberében jött át az olaszfalui általános iskolából, ahol napközit
vezetett. Vágya a délelőtti tanítás volt, hogy több időt tudjon együtt lenni saját gyermekeivel. Erre
azonban lakhelyén nem volt lehetőség, ezért váltott. Első évben, harmadik osztályokban technikát, az
eltérő tantervű tagozat összevont osztályában pedig minden tantárgyat tanított. Az iskolavezetés
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döntése alapján áthelyezték az eltérő tantervű tagozatra, ahol már a végzettségének megfelelő
munkával bízták meg. Kezdetben nagyon tartott attól, hogyan tud majd bánni a felső tagozatos
gyerekekkel, de hamar megszerette őket, semmi gond nem adódott.
Az egyik csoportja, különösen a szívéhez nőtt az együtt eltöltött hosszú idő miatt. Állami gondozott
gyerekek, ekkor kerültek be az osztályába. Ezek a tanulók mindig is közel álltak hozzá, talán azért,
mert pályáját Óbányán, a nevelőotthonban kezdte, így jobban megismerhette az ő lelkivilágukat.
Az a fiú, aki a legtöbb őszhajszálat szerezte neki, még mindig a szíve csücskében van.
Jó közösségbe csöppent, egymást segítették még a magánéletükben is. Emberileg és szakmailag
nagyon sok segítséget kapott Sarf Józsefnétől, amiért ma is hálás. Hosszú évekig munkaközösség
vezető volt. Koordinálta, az eltérő tantervű tagozat munkáját, táboroztatott, színházlátogatásokat és
osztálykirándulásokat szervezett és vezetett.
Érzése szerint legalább annyi szeretetet kapott a sérült gyerekektől és szüleiktől, mint amennyit ő adott
nekik. Emberi tartást, jövőbe való hitet, empátiát tanult tőlük. A szülők közül, néhányan nagyon
készségesek voltak, mindig lehetett rájuk számítani. Csodálta azt a sokszor emberfeletti erőt, amivel
saját gyermeküket vették körül, segítették mindenben, hogy a másságukat minél könnyebben el tudják
fogadni.
A 90-es évek elejétől munkája mellett, a zirci Nevelési Tanácsadó fejlesztő pedagógusaként is
dolgozott. 2002-ben hívták főállásba, amit hosszú vívódás után el is vállalt. Úgy gondolta, kipróbálja
magát ezen a területen is.
A váltás után nagyon hiányzott a megszokott gyerekközösség, ezért nagyon örült, amikor az iskola
foglalkoztatós csoportjának tanításával megbízta. Így most délelőtt a Reguly Iskolában három
tanulóval foglalkozik, délután pedig a Nevelési Tanácsadóban az általános iskolás gyermekek
fejlesztését, felzárkóztatását végzi.
Úgy érzi, hogy nagyon jókor lépett, mivel az új integrációs törekvések egyre erősödnek.
A nevelési tanácsadóban szakmailag nagyon sokat kap. Van ideje arra, hogy a gyermek tananyagbeli
problémájával foglalkozzon, lemaradásának okát felderítse és így fejlessze az adott területen. A
fejlesztő munka sarkalatos pontja, hogy a szülő partner legyen és a kisdiák is, akarjon változtatni az
állapotán. Úgy látja, hogy a hozzájáró tanulók és szüleik képesek és hajlandók az együttműködésre,
így munkája hatékony és eredményes.
(Lejegyezte: Bácsiné Nyiri Éva)

Hujber Jánosné:

A napközis munkáról
Már a 60-as évektől működött az iskolában napközi. Igaz, kezdetben csak alsós tanulóknak volt
foglalkozás, a felsősök csak ebédeltek. Azokban az években az alsósok délután jártak iskolába, így a
napközis tanítóknak a legfontosabb feladata volt, a délutáni órákra való felkészítés.
Sokáig csak a Békefi Antal iskolában volt lehetséges az étkezés, így oda kellett átvonulni a
csoportoknak. Később a felsős tanulókból is alakult csoport. A 70-es évek végétől már hat csoport
működött. Ekkor már magam is részt vettem a napközis munkában. A 80-as években voltak évek,
amikor annyi tanuló jelentkezett, hogy nyolc csoportra bővült a létszám. Több éven keresztül a
napközis munka irányítója voltam. Segítettük az iskolai munkát. Részt vettünk az iskolai és megyei
továbbképzésben.
Egyre jobban elismerték a munkánkat. Éves foglalkoztatási tervet készítettünk, amelyben tanulási és
nevelési feladatokat terveztünk. Már nemcsak a tanulás volt az egyetlen feladat, hanem különböző
szabadidős foglalkozásokat is tartottunk. Az iskola, pénzzel is segítette a csoportokat, hogy játékokat
tudjunk vásárolni. Évekig a mozival kötött megállapodás alapján filmvetítésekre jártunk.
Rendszeresen felkerestük a könyvtárat, ahol sok színes feladatot kaptak tanulóink. Különböző
ünnepekre segítettük a felkészülést.
Persze, a tanulás segítése továbbra is feladat volt. Hisz tudniillik, a napközibe sok segítségre szoruló
tanuló járt.
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Munkánkat éves munkaterv alapján végeztük és értékeltük. Az iskola vezetése mindig elismerte a
tevékenységünket. 1993-ban nyugdíjba vonultam, így nincs rálátásom az utóbbi évek munkájára.
Napköziscsoportjaink minden tanévben kirándulást tesznek Budapestre
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1987-1988
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Tribel András

Ács Ferenc
Bakos István
Bittmann Péter
Dobos Marietta
Dombi Ildikó
Dömötör Lajos

8.b.

Vadász Kinga
Virth Judit
Wágenhoffer Attila

Hanich Krisztina
Havasi Árpád
Herceg Béla
Kadnár Roland
Kósa Gábor
Pálinkás Róbert

Peszmeg Tímea
Simon Mónika
Strasszer Zoltán
Varga Dániel
Válint Gyula
Vidra Bernadett

Volf Éva
Vörösházi Bernadett
Wind Zoltán

Selmeczi Péter
Simon Zita
Skobrák Imre
Surányi Balázs
Svéd Tamás
Szabó János

Szücs Erika
Tarnay László
Török Balázs
Wittmann Edit

osztályfőnök: Bozzay Józsefné

Belső Lajos
Fodor Szabolcs
Gurdon Henrietta
Havlik Zsuzsanna
Hebling Zoltán
Kasper Judit

8.e.

Lanczinger Tamás
Nemes József
Prodánovits Kornél
Schmidt Tibor
Seliga Zsolt
Tamási Ivett

osztályfőnök: Farkas Józsefné

Ábrahám Tímea
Bittmann Károly
Boros Hajnalka
Braun Zsolt
Dülk Károly
Egervölgyi Dezső

8.c.

Farkas Zoltán
Hebling Csaba
Hevesi Éva Szilvia
Horváth Annamária
Istenes Teréz
Kósa János

Kiss Tímea
Klesitz Gabriella
Lipp Róbert
Magyar Edina
Nochta Krisztina
Pusztai Tamás

osztályfőnök: Vászon Sándor

Darók István
Gulyás Erika

Hapek László
Kovács Kálmán

Körmendi József

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Keresztesi Gábor

Baki László
Bakos Márk
Barcsai Beatrix
Beke Péter
Benis Attila
Egervölgyi Júlia
Farkas Kálmán
Fiausch Szilvia
Fülöp Zsolt
Hédl Edina
Holl Adrienn
Horváth Györgyi
Horváth Judit
Horváth Kulcsár Kolos

Juhász Ildikó
Kacsala Zita
Kiss Terézia
Kovács Olivér
Kővári Melinda
Kugler Anita
Nagy Ákos
Nagy Zsanett
Viktória

Papp Krisztina
Rátódi József
Répás Róbert
Takács Zoltán
Vörösházi Krisztina

Kubay Ágota

8.b.

osztályfőnök: Németh Gyuláné

Altmann Balázs
Bittmann Zsolt
Bollér Franciska
Deutsch Zsanett
Horváth Helén
Ihász Andrea

Ivanics Katalin
Juhász Zsuzsanna
Kamondi Csaba
Konta Helén
Lepczynski Endre
Mezei Zsolt

Móricz Ervin
Papp László
Pilka Hajnalka
Resperger Éva
Sági Judit
Schvéger Brigitta

Sümegi Elemér
Szalai Tamás
Tóth Róbert
Tóth Viktória
Truszka István
Varga János
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Varga Mónika

Varga Zoltán

Vörösházi Veronika

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Tamási Ivett
1988-ban végeztem az általános iskolában.
Azokon a szombati napokon is megpakolt
iskolatáskával érkeztem, amikor zárva voltak az
iskola kapui, és sírva mentem haza.
Nagyon szerettem iskolába járni, ott megírni a
házi feladatokat és osztályfőnöki intőt kapni azért,
mert sorban állás közben engedély nélkül
cipőfűzőt kötöttem.
Rendszeresen
részt
vettem
a
sport
rendezvényeken, és sífutás ágban negyedik
osztályos koromtól kezdve az úttörő olimpiák
országos
fordulóin,
ahol
helyezettként
öregbítettem iskolánk hírnevét.
Jelenleg földrajz-német szakos tanárként, a zirci III. Béla Gimnáziumban tanítok.

Tudósítás és riport
Szlovák sítáborban a zirci iskolások
Több mint egy évtizede, 1976-tól kezdődött el a zirci általános iskolások csehszlovák téli sí táborozása
azzal a céllal, hogy az úttörő olimpiára minél felkészültebb versenyzők kerülhessenek.
A téli szünetet átfogó felkészülések úgynevezett csereakciós keretben zajlanak, amely átlagosan,
mintegy félszáz gyereket érint.
A megyei tanács művelődési osztálya minden évben támogatását adta a sportág fejlesztésére. A már
hagyománynak számító összejövetel fő szervezői évről évre Barna Lajos iskolaigazgató és Detre
Ferenc, a ROBIX zirci gyáregységének igazgatója.
A versenyzők téli úttörő olimpiára való felkészítésében Tamási László edző nyújt szakmai segítséget,
a megyénket szép számmal képviselő zirciek számára.
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1988-1989
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Dr.Galambos Istvánné

Beke Judit
Bittmann Péter
Borbás Lajos
Boros Piroska
Borsos Zsuzsanna
Czuppon Edit
Dobos Tímea
Fodor Éva
Fodor Zsolt

8.b.

Szunyogh Judit
Takács Ágnes
Vajda Győző
Varga Zalán
Vincze Szilvia
Virth Tibor

Haik Hajnalka
Hubai Erzsébet
Istvánffy Alexandra
Izsa Mónika
Kecskés Szilvia
Kovács Bertalan
Kukoda Hajnalka
Máj Melinda

Máj Zsuzsanna
Mrázik Éva
Nagy Zsolt
Pálinkás Mónika
Pfisztner Ferenc
Rábai Balázs
Rótweil Judit
Seliga Zsolt

Skobrák Tibor
Strasszer Szilvia
Szautner Zsuzsanna
Tóth Csaba
Tunner Mónika
Turi Ferenc
Vajda Zsolt
Valler Zsolt

Opra Szabó Gergely
Peidl Andrea
Penics Rita
Peszmeg Klára
Piller Gábor
Sallak Kinga
Seliga Attila
Somlai Krisztina
Szabó Zsolt

Szedlmajer Gizella
Szegvári Judit
Schoffhauser Anita
Takács Krisztián
Tankó Tamás
Wittmann Klára

Trombitás Gabriella
Trungel Zoltán

Váliczkó Judit

Kirsch Ákos
Kovács Olivér
Kun Zsolt
Mészáros Szabolcs
Nagy Éva
Nagy Zsolt
Németh Aranka
Punk Mónika

Steierlein Zsolt
Szabó Richárd
Tatár Imre
Tóth Ágnes
Túri Balázs

osztályfőnök: Illés Ferencné

Aschenbrenner Gábor
Aschenbrenner Mária
Ács Krisztina
Bartók Árpád
Bogár Éva
Döme Gabriella
Galambos István
Havasi Valéria
Holly Angéla

8.e.

Kirsch Szilvia
Ladányi József
Lajkó Noémi
Leszkovics Szilvia
Léber Norbert
Máj Gábor
Máté Péter
Mészáros Ágnes
Pilisi Vilmos

osztályfőnök: Berkó Éva

Alföldi Attila
Balta Zsolt
Biber Erzsébet
Bolla Melinda
Deutsch Ildikó
Ehrenberger Róbert
Gyarmati Tímea
Hegedűs Helén

8.c.

Gerván Tamás
Fürst Ildikó
Gartner József
Germán Szabolcs
Gfellner Zoltán
Hanich Györgyi
Hanich Henrietta
Hédl Attila
Kassza László

Hungler Róbert
Kasper Gábor
Kovács Ferenc
Leszkovics Tamás
Mátyás Ilona
Molnár Judit
Nemes Attila
Németh Anikó
Németh Szilvia

osztályfőnök: Vászon Sándorné

Bencsik Borbála
Csiki Csaba

Hapek Tamás
Holczinger János

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Szémann Zsuzsanna

Bakonyi Hajnalka
Bereczky Szilvia
Bittmann Zoltán
Bognár Zita
Dombi János
Dombi Marianna
Dömötör Alexandra
Fazekas Ákos

8.b.

Frei Miklós
Gurdon Andrea
Hebling Péter
Holczinger Anita
Horváth Andrea
Horváth Viktória
Kathi Tamás
Kási Attila

osztályfőnök: Máj Imréné

Boros Melinda
Dávid László
Dédl Lídia
Horváth Szilvia

Hubert Tibor
Hubert Roland
Kalincsák Hajnalka
Kalincsák Norbert

Kovács Tamás
Krabácz Attila
Mészáros Annamária
Nagy Zoltán

Nagy Zsolt
Pacher Katalin
Polgár Krisztina
Pongrácz Viola
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Schvöller Mónika
Sántik Csaba
Szita Imre
Szöllősi Ágota

Szöllősi Mihály
Szuntheimer Mónika
Takács Krisztina
Tenk Krisztián

Tóth Szilvia
Török Lívia
Vadász Éva
Valler Anita

Varga Zsolt
Váczi Zsolt
Vörösházi Zsolt
Zwonarev Zsanett

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Rábai Balázs
1989-ben ballagott el Berkó Éva osztályából.
Legmaradandóbb általános iskolai élménye a hatodik-nyolcadik osztályban végzett „büfés” munka
volt. Itt tanulta meg a rend, a rendszeresség fontosságát, ami mai munkájában is nélkülözhetetlen. „Kis
felnőttként” dolgozott néhány osztálytársával együtt: reggel korábban mentek iskolába, mert árut
hoztak, rendeltek, kiszolgáltak, pénzt kezeltek. Mindezt nagyrészt tanítási időn kívül végezték. Bár a
külső szállítók az árut rendszerint mindig énekórán hozták, amit át kellett venniük. Bozzayné Blanka
néni elengedte a fiúkat, mert tudta, hogy az órai anyagot természetesen mindig pótolják. E két éves
tevékenysége során nagyon közel került osztályfőnökéhez, aki felügyelte, koordinálta tanítványai
munkáját.
Szívesen gondol vissza Blanka néni történelem, Lajkóné Gabi néni rajz, Nemesné Eszter néni és
Kirsch Ábel élményt nyújtó technika óráira. Szeretettel említi alsós tanítóit is: Kőváry Györgynét, az
első osztályfőnökét, aki bevezette őt a betűk és számok világába, Rózsa nénit és Joó Imre bácsit.
Mindig jó tanuló, fegyelmezett diák volt.
Az iskolaépület mögötti jégpálya emléke felidézte benne Kálovits Laci bácsi személyét. Gyermekfejjel
nagy élmény volt az állandó jövés-menés az épületek között.
A „büfés” múlt és osztályfőnöke is segítette a középiskola választásában. Veszprémben, a
Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, majd innen a budapesti Média Intézetbe került, amit a
szegedi Tudományegyetem bölcsészkara követett. Itt szerzett diplomát kommunikáció szakon. Tanárai
voltak többek közt: Szegvári Katalin, Havas Henrik, Mester Ákos, Forró Evelin, Franka Tibor, Bodor
Pál.
Közben több helyen dolgozott, sőt volt, hogy egy időben több helyen. pl. a napot Győrben kezdte a
rádiónál, majd Veszprémben tudósított és Szombathelyen fejezte be az MTV körzeti stúdiójában.
1999-ben az MTV, 2001-ben az Info Rádió és 2002-től napjainkig ismét az MTV munkatársa. Jelenleg
az Este című hírműsor szerkesztő-műsorvezetője.
Kikapcsolódásra nagyon kevés ideje jut. Három-négynaponta eljár a Margitszigetre futni, aminek volt
testnevelő tanára Lajkó Tibor biztosan nagyon örül, mert a tesi nem tartozott az erősségei közé.
Gyakran látogat haza Zircre szüleihez, és Veszprémben élő családjához. A családdal töltött napok,
órák adnak újabb energiát, erőt a következő hét feladatainak maximális ellátásához.
Nem készült kimondottan erre a pályára, de már általános iskolás korában nagyon szeretett újságot
olvasni, tudni, mi történik körülötte. Elsősorban az újságok hírvonala kötötte le a figyelmét. Első
újságcikkét 1993-ban írta Hédl Sándor zirci vállalkozó találmányáról, ami meg is jelent nyomtatásban.
Innen aztán egyenes volt az út, mint mondta, mindig jókor volt jó helyen, mert mindig volt valaki, aki
segítette a továbblépésben.
Büszke arra, hogy eddigi eredményeit önerőből érte el, szülei és felesége támogatásával. A mai napig
megmaradt az a közvetlen „egyszerű” ember, aki volt. Kisfiát is ebben a szemléletben neveli.
Minden mai, és egykori zirci diáknak nagyon jó érzés honfitársát, a televízió képernyőjén időről időre
viszontlátni.
(Lejegyezte:Bácsiné Nyiri Éva)
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Rábai Balázs üzenete:
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1989-1990
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Lajkó Tiborné

Bangár Enikő
Bencsik Balázs
Bittmann Balázs
Csillag Gábor
Czuppon Katalin
Egervölgyi Lajos
Gaál Tünde
Gyenes Veronika

8.b.

Majorovics János
Máj Péter
Németh Róbert
Nochta Zsuzsanna
Novák Zsuzsanna
Schorf Lívia
Szabados Gábor
Szabó Attila

Szabó Péter
Szi-Keserű Gábor
Szöllős Veronika
Szunyogh Katalin
Tóth Viktor
Tribel Zsolt
Ulrich Anita
Venczel Ildikó

Papp Adrienn
Páder Róbert
Répás Kornélia
Sili Ágnes
Simon Krisztián
Sógorka Ferenc
Szabó Melinda
Szabó Szilvia

Tamási Barna
Valler Ilona
Varga Diána
Varga Krisztina
Véber Krisztián
Wittmann Eszter

Mátrai Adrienn
Papp Katalin
Pintér Csaba
Pleszinger Andrea
Polgár Gábor
Radányi Károly
Schwéger Mónika
Schwéger Szabolcs

Strasszer Orsolya
Svéd Dávid István
Túri Ágnes
Vajcs Attila
Vintze Csaba

osztályfőnök: Lajkó Tibor

Bakos Attila
Balla Zsolt
Bogár Balázs
Csizmadia Zsolt
Holonics Nándor
Horváth Bálint
Huszty Szilárd
Istenes Katalin

8.c.

Hoffmann Gábor
Horváth Miklós
Hózler Krisztián
Jakab Teréz
Kokas Judit
Kovács Adrienn
Kovács András
Kugler Balázs

Jakab Attila
Juhász Erzsébet
Kalocsa Bernadett
Katona Éva
Kovács Szabolcs
Mátyás András
Mór Erika
Németh Attila

osztályfőnök: Kirsch Ábel

Antal Annamária
Antal Zsuzsanna
Ács Zoltán
Czilli Erika
Döme Barnabás
Dunár Ildikó
Fülöp Zoltán
Holczer Szilvia

Horváth Viktória
Ivanics Zoltán
Jakab Armad
Józsa Viktor
Kaszás Krisztián
Keserű Tibor
Kiss Balázs
Klespitz Arnold

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Mészáros Sándorné

Bálint László
Bányai Melinda
Csontos Dóra
Galambos Anita
Hombolygó Zsolt
Izsa Tünde
Kadnár Erik
Katzel Beáta

8.b.

Kovács Norbert
Kőműves Judit
Lajkó Roland
Lakk Ferenc
Mészáros Gyula
Moór Gábor
Müller Péter
Pacher Judit

Paró Gabriella
Piedl Gábor
Pintér Gábor
Rábel Renáta
Rádai László
Sági Csaba
Schvéger Imre
Somogyi Emília

Strasszer Andrea
Szabó István
Szabó Mátyás
Tóth Andrea
Tóth Helga
Trungel Ferenc
Vessző Szilárd

osztályfőnök: Nemes Imréné

Áment Gábor
Baumann Csilla
Bittmann Diána
Bittmann Tamás
Csizmadia Csaba
Fazekas Henriett
Fenyvesi Andrea
Fridrich Krisztina
Gerván Hajnalka
Horváth Cecília
Jakab Tamás

Kadnár Rózsa
Kucsera Hajnalka
Lukács László
Molnár Péter
Németh Péter
Nováky Gábor
Papp Erika
Pogács Zsolt
Schmidt Judit
Sipőcz Zsanett
Skobrák Zsolt
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Somogyi Mónika
Strasszer Ferenc
Szarvas Tamás
Szelthoffer Imre
Takács László
Tóth Marianna

8.e.

Vajda Andrea
Váczi Éva
Virth Hajnalka
Vörösmarty János
Wolf Ferenc

osztályfőnök: Vászon Sándorné

Janus Attila
Molnár Mária

Szalai Tímea
Szmerha Ibolya

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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1990-1991
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Molnár Józsefné

Altmann Dorottya
Bereczki Ildikó
Bittmann Ágnes
Bittmann Ervin
Bittmann Tamás
Bodnár János
Borbás Attila
Boros Brigitta

8.b.

Sárközi István
Takács Ágnes
Varga László
VargaTünde
Virth Ferenc

Koós Máté
Kovács Hajnalka
Kőműves Orsolya
Kukoda Attila
Lott Henrietta
Mészáros Melinda
Orvos Nagy János

Palkovics Attila
Rottenbücher Gábor
Schwéger Ilona
Skobrák Szilvia
Soltész Zsuzsanna
Sógorka Szabolcs
Svéd Anita

Túri László
Vajda Krisztián
Valler Hajnalka
Vesztergom Andrea

Piedl Henrietta
Piller Róbert
Schindler Balázs
Svéd Mihály
Svéd Veronika
Szalay Adrien
Szelthoffer Judit
Takács Etelka

Takács Mariann
Takács Réka
Túri László
Vajda Ferenc
Wágenhoffer Zsolt

Kersch Ferenc

Luncz Attila

Hózler Erzsébet
Hujber Ildikó
Izsa Tamás

Kirsch Anita

osztályfőnök: Bánfiné Sándor Zsuzsa

Bakonyi Imre
Bíber Zsolt
Császár Zoltán
Gaál Dávid
Göndöcs Konstantin
Hanich Zoltán László
Hebling Zsuzsanna
Hegedüs Kornél

8.e.

Kiss József
Kiss Klaudetta
Kovács Attila Árpád
Kővári Elvira
Krabácz Ákos
Lezsák Tibor
Márton Barbara
Opra Szabó Mátyás

osztályfőnök: Havasi Dezsőné

Berkesi Annamária
Csaplár Tamás
Dóber Szabolcs
Hanich Ferenc
Hédl Evelin
Jakab Andrea
Katzer Péter

8.c.

Borsos István
Breglovics Zsolt
Csák Ildikó
Hamvasi Diána
Kajtár Sándor
Kakuk Ferenc
Kersch Mária
Kiss István

Holonics Krisztián
Imre Annamária
Jelencsics Cecília
Lajkó Vanda
Lekrinszky Zsuzsanna
Müller Katalin
Mürkl Tamás
Papp Irén

osztályfőnök: Bánhegyiné Kaszner Éva

Csiki Róbert

Csiki Tamás

2. számú iskola végzős diákjai
8.a. osztályfőnök: Másli Margit
Bakos Rita
Bangár Károly
Farkas Dániel
Farkas Péter
Fülöp Zsolt
Gyömörei Timea
Juhász Annamária
Kapros Ferenc
Katona Judit
Kási Éva
Komenda Zsolt
Kőváry Péter
Maradics Orsolya

Mihályfi István
Moór Balázs
Nagy Katalin
Németh István
Nick Szilvia
Pacher Ildikó,
Répás Szilvia
Seliga Mónika
Sunyi Henrietta,
Surányi Péter
Szücs Balázs,
Tatár Tamás
Varga Pálma

8.b. osztályfőnök: Máj Imréné
Aschenbrenner Imre
Bognár Barna
Bolla Zoltán

Farkas Krisztián
Gasparics Szabina
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Magyar Szabolcs
Neuburger István
Németh Éva
Patakos András

Piedl Zsuzsa
Pill Eszter
Seliga Gyöngyi
Szakács Katalin

Szirbek András
Szirbek Ramóna
Takács Péter
Tankó Attila

Valler Rita
Varga Anasztázia
Varga Csaba
Varga Eszter

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Visszaemlékezés
Répás Szilvia
1983-1991-ig voltam az iskola diákja. Szántó Józsefné Csöpi néni tanított meg írni,
olvasni, számolni. 1985-ben átköltöztünk az újonnan felépült II. számú Általános
Iskolába. A harmadik osztályt már az új és modern épületben kezdtem. Itt Moór
Konrádné Ili néni lett az osztályfőnököm. Felső tagozatban pedig Másli Margit
tanárnő osztályába jártam.
Az osztályunkban sok jó képességű tanuló járt. Az itt megszerzett alapos tudást
kamatoztatva többen gimnáziumban tanultunk tovább, majd később diplomát is
szereztünk.
Az általános iskolai tanáraim hatására fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy én is a tanári
pályát válasszam.

Joó Imre:

az úttörő közlekedési rendőrszakkör
A megbízatás után átvettem az Úttörő Közlekedési rendőrszakkör vezetését. Megalapítottam a
szakkört és kijelöltem az elvégzendő feladatokat. A szakkör tagjai részére a rendőrökhöz hasonló
egyenruhákat kaptunk.
Felszerelés a következő volt:
rendőr tányérsapka, kék felső dzseki, derékszíj és vállszíj, úttörősíp, tárcsa, és gumibotot
helyettesítő, ahhoz hasonló bot.
Feladunk a következő volt:
Kijelöltük a szolgálatban résztvevő tanulókat, akik ügyeletet láttak el. A buszmegálló kereszteződésnél
négyen, a falatozó előtti átkelőnél ketten, a Cuha vendéglő előtti átkelőnél ketten irányították a
gyalogos forgalmat reggel fél nyolctól nyolcig, a tanítás befejezése után pedig egy, másfél órát.
Résztvettünk kerékpáros ügyességi versenyeken, Voltunk Veszprémben minden évben megyei
versenyen, többször nyertünk díjakat. Zánkán a megyei versenyen második helyezéssel 15.000,forintot hozhattunk haza.
A rendőrség által is komoly támogatásban
részesültünk. Az egyéni felszerelés mellett
kaptunk a gyakorláshoz egy kerékpárt, egy
motorkerékpárt, az elméleti foglalkozáshoz
kitöltendő gyakorló tesztlapokat.
Minden rendezvényen részt vettünk, díszőrséget
illetve díszsorfalat álltunk. Több alkalommal
klubdélutánt rendeztünk. Minden évben
rövidebb hosszabb kirándulásra mentünk:
Győrbe hol vonattal, hol mikrobusszal.
Kerékpárral
Nagyesztergáron,
Olaszfalun
keresztül, Alsónánán át a Római fürdőhöz.
Autóbusszal a veszprémi Vadasparkba látogattunk.
Minden tanév végén azok a tanulók, akik kiemelkedően teljesítették a rájuk bízott feladatokat, a
rendőrség által vásárolt könyvet, kerékpárhoz való lámpát és dinamót kaptak ajándékba.

143

Az egész megyében elismerték a munkánkat. Mivel én voltam a hozzánk tartozó községek közlekedési
szakreferense, tapasztalatcserére elvittem a rajomat más települések iskolájába. A látogatást
viszonozva mi is meghívtuk őket.
Amit eddig felsoroltam, rövid váza a húszévi munkánknak. 1995-ben mentem nyugdíjba. A
közlekedési szakkör vezetését Szalayné Reszegi Ilona vette át.
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1991-1992
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Farkas Józsefné

Ács Gábor
Baki Tamás
Braun Éva
Braun Tamás
Breglovics Norbert
Frómann Edit
Kecskés Imre

8.b.

Valler Ernő
Varga Mária
Vágenhoffer Adrienn
Vászon Éva
Veidinger Éva
Vörösházi Renáta

Nagy Tamás Tibor
Petrovics Zsuzsanna
Pleszinger László
Ráczkó Olivér
Répás Anita
Somogyi Attila

Spanberger Katalin
Szabadi Péter
Szabó Imre
Szandi Réka
Szkok Péter
Szolga Tímea

Takács Ildikó
Torkos Balázs
Valler Edit
Valler Renáta
Winter Antal
Wittmann Adrienn

Kasza Kálmán
Kolompár László
Mór Csaba
Nagy Edina
Nagy Piroska Mária
Németh Antal
Penics Gábor

Répás Gábor
Strasszer Károly
Szabó Zsanett
Szedlmayer János
Szolga Terézia
Tunner Beáta
Udvardy Tamás

Panyi István

Strasszer Erzsébet

Mohosi Melinda
Nagy Krisztián
Patakos Zoltán
Pálinkás Csilla
Somogyi Erzsébet
Szuntheimer Szabolcs

Tóth Tamás
Trungel Rita
Valler Emőke
Végvári Károly
Vörösházi Zoltán
Wolf Zsolt

Kacsala Balázs
Molnár Eszter
Németh Szabolcs
Nováky Péter
Resperger Zsanett
Sziládi Péter
Véber Zsuzsanna

Véghelyi Hajnalka
Vörösházi Attila
Waldhauser Gabriella
Zvonarev Roland

osztályfőnök: Havasi Dezsőné

Aschenbrenner Ildikó
Bittmann Veronika
Borbély Judit
Csák Ildikó
Cserepes Anita
Fenyvesi János
Forgács Gyula

8.e.

Róthweil Ágota
Sili István
Szlotta Réka
Tóth Hajnalka
Tőrösi Hajnalka
Tribel Enikő
Ugron Balázs

osztályfőnök: Szeifert György

Bachstetter Beáta
Fülöp Alíz
Horváth László
Járfás Zsuzsanna
Józsa Csaba
Kiss Viktória

8.c.

Laczkovits Judit
Müller Rita
Nagy Ádám Jenő
Novák Éva
Pék Veronika
Pongrácz Tamás
Piedl Henriett

Fülöp Krisztina
Gajdics Sándor
Gfellner Piroska
Gyepesi Tímea
Izsa Judit
Kadnár János
Kalocsa Lajos

osztályfőnök: Bánhegyiné Kaszner Éva

Bencsik Zoltán

Magyar Péter

2. számú iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Keresztesi Gábor

Bittmann József
Fogl Bernadett
Gasparics Rita
György Ágnes
Király Mariann
Koós Kata

8.b.

Kovács Éva
Kovács Szilvia
Kőváry Ágnes
Lott Annamária
Magyar Lilla
Mészáros Márta

osztályfőnök: Németh Gyuláné

Aschenbrenner Szilvia
Balta Bernadett
Baranyi Judit
Belső Norbert
Berényi Zoltán
Csillag Anikó
Dekovits Brigitta

Fatér Éva
Fekete Anita
Földing Szilvia
Hédl Péter
Holczinger Ferenc
Ihász Renáta
Jánosi Péter

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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1992-1993
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Dr.Galambos Istvánné

Balta Viktória
Berkesi Adrienn
Bognár László
Farkas Katalin
Fogl Tamás
Major Ildikó

8.b.

Udvari Tamás
Valler Edina
Varga Zita
Véber Csilla

Horváth Gábor
KauffmannBernadett
Kovács Brigitta
Móhr Attila
Papp Noémi
Petrovics Renáta

Prém Zsolt
Rauscher Zsuzsanna
Regenye Anita
Szabó Zsolt
Tell Miklós
Tenk Norbert

Tőrösi Andrea
Trungel Szilvia
Turbucz Melinda
Varga Zsanett
Virth Tünde

Pilka Sándor

Seliga Katalin

Pogács Róbert
Pongrácz Csaba
Somlai Ottó
Szakács Tamás
Szalay Attila
Szeifert Natália
Sziládi Ágota

Tóth Mária
Turi Szabolcs
Veidinger Balázs
Wittmann Áron

Németh Gábor
Németh Tamás
Répás Tibor
Ring Tünde
Seliga Ildikó
Szalai Balázs

Szente Attila
Tankó Róbert
Varga Dániel

osztályfőnök: Illés Ferencné

Amberg Balázs
Bittmann Angéla
Dobos Zsolt
Forgács Károly
Holly Emil
Horváth Krisztián
Kaszás Attila
Kiss Viktória
Kucsera Margit
Kukoda Bernadett
Lanczinger Péter
Márton Eszter

8.e.

Szabó Imre
Szakács Szilvia
Szelthoffer Ferenc
Szemmelveisz Zoltán
Szőllősi Balázs
Szücs Zsuzsanna

osztályfőnök: Berkó Éva

Berkes Tamás
Bíber Zotán
Dóber Gergely
Gerván Ibolya
Hapek Melinda
Horák Andrea

8.c.

Mürkl Edina
Papp Ferenc
Polgár Balázs
Pucsek Szabina
Sánta Péter
Simon Noémi

Melhardt Balázs
Molnár Júlia
Piedl Péter
Solymosi Gabriella
Szautner Ágnes
Szedlmajer János
Tóth Barbara
Török Ildikó
Vadász Ágnes
Varga Viktória
Zvonarev Rita

osztályfőnök: Kaszner Éva

Léhmann János

Pálfi László

Békefi iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Olaszy Csaba

Bacsák László
Bányai Emília
Gecsei Éva
Holczinger Péter
Ihász Zoltán
Kácz Judit
Kiss Gábor

8.b.

Lezsák Péter
Máhr Milán
Moór Tamás
Nagy Petronella
Nagy Róbert
Nagy Zsanett
Németh Anita

osztályfőnök: Szémann Zsuzsanna

Antal Valéria
Bacsák Szilvia
Bakonyi Mária
Bognár Anita
Dömötör Hajnalka
Gasparics Balázs

Hegedűs András
Kovács Zalán
Kőműves Eszter
Lipp Erzsébet
Magyar Jácint
Neuburger Róbert

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Gellért Balázs
Kiss Éva
Kovács Szonja
Lezsák István
Majorovics Éva

Opra Szabó Zsófia
Opra Szabó
Zsuzsanna

Takács László
Túri Csaba
Zwick Balázs

Pordán Péter
Skobrák Balázs

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Szücs Zsuzsanna
Hapek Melinda

Visszaemlékezés
Varga Zita:

ha a katedra túlsó oldalára kerülök, már felelősséggel tartozom…
A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola tanító szakán, informatika műveltségi
területen szereztem diplomát. Mindig nagy szeretettel gondolok vissza ezekre az évekre.
Első hospitálásom emléke, melyet a főiskola Gyakorló Általános Iskolájában, 2. osztályban végeztem,
talán örökre emlékezetes marad.
Nagy élmény volt számomra, hogyan reagálnak a tanulók, a tanárnő kérdéseire és mennyire őszinte, és
lelkes megnyilvánulásaik vannak. Talán ez a hospitálás döbbentett rá arra igazán, hogy az érdeklődés
felkeltésének módja, mennyire fontos a tanításban. Néha szájtátva figyelték, mit mond a tanárnő és az
érdeklődő csend után milyen zajos feloldódásba tudtak kitörni, mivel egyszerre mindenkinek akadt
mondanivalója. Nem én vezettem az órát, de úgy érzem, hogy bele tudtam élni magam, az óra minden
apró mozzanatába, és hol diákként, hol tanárnőként szerettem volna viselkedni.
Több hetes iskolai gyakorlataim és záró tanításom színhelyéül a Reguly Antal Általános Iskolát
választottam.
Az első napon különös érzéssel léptem át az iskola küszöbét, ugyanis itt végeztem az általános iskolát,
és ezúttal, mint főiskolai hallgató és tanító jelölt jelentkeztem az intézmény igazgatójánál Wohlfart
Zsuzsannánál és egykori tanáraimnál. Mindnyájan nagyon kedvesen fogadtak és többen, mint „leendő
kollegának” már a tegeződést is felajánlották. Sokkal többet megértettem tanítóim munkájáról,
igyekezetéről, odaadásáról felnőtt szemmel, mint kis nebulóként. Hospitálásaim során nagyon sok
szakmai tapasztalatot szereztem, melyeket köszönök Barcsai Gáborné, volt magyar-orosz
tanárnőmnek, Triebl Andrásnénak, Bácsiné Nyíri Évának és Wittmann Antalnénak.
Külön köszönöm Földesi Katalin bátorító szavait, mérhetetlen türelmét és lelkiismeretes, precíz
felkészítő munkáját, melyek nélkül nem lett volna bátorságom hospitálóként számítástechnika órát
tartani. Lingl Zoltán, akinél az informatika záró tanításomat tartottam mindvégig sokat segített és
igyekezett minél többet átadni szakmai tudásából. Ezúton is köszönöm!
Gyakorlataim befejeztével diákéveim újra felelevenedtek, amikor még hatalmasnak tűntek az
osztálytermek, a folyosók és hirtelen mintha minden „zsugorodott” volna.
A tanteremben lévő padot, ahonnan a tanítást figyeltem nagyon-nagyon picinek és kényelmetlennek
éreztem. Hát igen, ezt már kinőttem…
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Ez egyben bizonyos szomorúsággal töltött el, hiszen akkor éreztem igazán, hogy a gondtalan,
felelősség nélküli gyermekéveim is elszálltak már. Ha a katedra túlsó oldalára kerülök, már
felelősséggel tartozom a „kispadban” ülőkért.
2002. szeptemberétől a főiskolán és a hospitálások során szerzett ismereteimet a gyakorlatban is
alkalmazom egykori iskolámban, jelenlegi munkahelyemen. Számítástechnikát tanítok alsó és felső
tagozatban, valamint eltérő tantervű osztályokban.
2003-tól a diákönkormányzat vezetője lettem, majd ezt követő évben a 6. c osztály osztályfőnöke.
Büszkeséggel és jó érzéssel vállaltam ezeket a megbízatásokat. Igyekszem a rám bízott feladatokat
jókedvvel, türelemmel a legjobb tudásom szerint teljesíteni. Fontos dolognak tartom, hogy szeressük
azt, ami a munkánk, hivatásunk. Én tiszta szívvel mondhatom, hogy szeretek tanítani!
Nagy öröm számomra, hogy olyan munkahelyem lehet, amelyre talán már kislányként vágytam, amely
újra és újra elővarázsolja ifjúságom itt eltöltött nyolc csodálatos diákévét.

Amberg Balázs:

Emlékezetesek a sport programok
1985-1993 között jártam a zirci iskolába. Osztályfőnökeim: első osztályban, Kőváry Györgyné,
második-harmadik osztályban Bácsiné Nyiri Éva, negyedikben, Nagy Árpádné, ötödik-nyolcadik
osztályban Illés Ferencné.
Kedves emlékeim közé tartoznak a technika órák, amikor jó hangulatban állítottunk elő egy-egy
„műremeket”, vagy éppen elektromos áramkört próbáltunk összeállítani. Talán az ilyen barkácsolások
is befolyásolták a későbbi pályaválasztásomat.
Emlékezetesek a sport programok, délutáni focik és a kémia szakkörök. Az osztálykirándulásokon az
ország sok szép táját, városát ismerhettük meg, néhány emlék vissza-visszaköszön, amikor a Dunántúl
egy-egy városán átutazom, vagy felkeresek egy nevezetességet.
Kedvenc tárgyaim, a reáltárgyak voltak, az ilyen irányú érdeklődésem a gimnáziumban is megmaradt.

Dr. Mitinszky Rezsőné:

A 20 év alatt nagyon sok kedves tanítványom volt
Házasságot kötöttem Dr. Mitinszky Rezső belgyógyász főorvossal, így kerültem Zircre. Ezt
megelőzően Tapolcán tanítottam az 1. számú Általános Iskolában. Zircen 1973-ban kezdtem dolgozni. Ez a munkaviszony 1993-ig tartott, nyugdíjazásomig.
Az eltelt húsz évre röviden így emlékszem:
Az alsó tagozatban kisfelmenő rendszerű oktatás folyt, így végig első és második osztályos
gyermekeket tanítottam. A munka mindig fontos volt számomra, így az új munkahelyemen kialakult
követelményekhez és szokásokhoz nem volt nehéz alkalmazkodni.
Az iskolában a fő épületen kívül több kisebb helyiségben zajlott az oktatás. Az alsó tagozat délután, a
felső tagozatos tanulók oktatása délelőtt történt. A körülmények sokat javultak miután felépült az új
intézmény. Többek között megszűnt a délutáni tanítás az alsó tagozat számára is. Az osztályok
létszáma kisebb lett, így a tanulókkal való egyéni foglalkozásra nagyobb lehetőség nyílt.
Az iskolai élet mozgalmas volt. Számunkra azért, mert egymást követték az oktatási reformok:
tananyag, követelmények, módszerek stb. Különösen nagy változás történt a matematika, később a
magyar nyelv- és irodalom tanításának módszerében.
Nyaranta a Megyei Művelődési Osztály által szervezett és irányított tanfolyamokon vettünk részt, ahol
elsajátítottuk az új ismereteket, ezen tantárgyak tanításával kapcsolatban. A szorgalmi időszakban is
állandóan képeztük magunkat.
Az iskolai munkaközösség Dr. Szántó Józsefné vezetésével igen aktív volt. Többek között sok jó
bemutató tanítást tartottunk, ezzel is segítettük egymás munkáját. De Győrbe is ellátogattunk minden
tanévben a Tanítóképző Főiskolára, ahol szintén sok hasznos tapasztalattal gazdagodtunk.
A tanulók munkájára is hatással voltak a változások, de a tanulás mellett számtalan szabadidős
programot szerveztünk számukra: kirándulások, rajtúrák, akadályversenyek, vers- és prózamondó

148

verseny, Mikulás-est, karácsonyi műsorok, farsangi karnevál, kisdobos- és úttörőavatás, gyermeknap
stb. Ezek a programok a tanítás, tanulás mellett arra is alkalmasak voltak, hogy a tanulók
személyiségét alaposan megismerjem.
Sokat dolgoztunk, de a jókedv, a humor jelen volt napjainkban. A kikapcsolódásra is volt lehetőség
tantestületen belül. Hangulatosak voltak a műsoros nőnapok, de említést érdemel az évenként
megrendezett „Férfinap” is. Hernádi Judit kolleganőnk „Télanyónak” öltözött, remekül szórakoztatta a
tantestületet.
A húsz év alatt nagyon sok kedves tanítványom volt, akikre a mai napig szívesen emlékszem. Közülük
Antal Helgával, Vincze Edinával tartom a kapcsolatot jelenleg is.
Volt kollegáimtól sem szakadtam el teljesen. Dr.Sándor Jánosnéval gyakran idézzük fel az együtt
töltött éveket. Az iskolavezetők közül Dr. Stark Eleknére a legnagyobb tisztelettel és szeretettel
emlékezem. Szakmai tudása, embersége sokat jelentett számomra.
1993 óta nyugdíjas vagyok, azóta Veszprémben élek. Gyakran gondolok vissza a zirci évekre, régi
osztályaimra, kollegáimra, szülőkre.

Rimainé Wittmann Erika:

Hagyományőrző német nyelvi tábor
1993. nyarán szerveztük meg első alkalommal az iskola német nyelvi táborát, amelyben akkor még a
más településeken tanuló diákok is részt vehettek.
Azóta táborunk iskolai rendezvénnyé nőtte ki magát, igényes és változatos programjával az itt tanulók
rendelkezésére áll.
A hagyományőrző tevékenység révén működési költségünk egy részét pályázati pénzekből tudjuk
fedezni.
Táborunk mindig július első felében kerül
megrendezésre és hét napig tart.
Negyvenöt jelentkezőt tudunk egyszerre
fogadni, akik három csoportra osztva,
szaktanárok vezetésével vesznek részt a
délelőtti foglalkozásokon.
Itt arra törekszünk, hogy a gyerekek minél
többet kommunikáljanak, német nyelven.
Énekeket, helyben gyűjtött mondókákat,
táncot
tanultunk.
Beszélgettünk
a
nagyszülőkről, életmódjukról, felidéztük a
tőlük hallott „sváb” szavakat. Beszéltünk az
étkezési szokásokról, jellegzetes ételeikről.
Egyik évben a gyerekek körében nagy
sikere volt a sprinedlinek, amit az egyik szülő sütött a tábor résztvevőinek.
A délutáni programok összeállításában a résztvevők kívánságait is figyelembe vesszük. Ebben
szerepel: ismerkedés népi kismerterségekkel, gyöngyfűzés, gyalogtúra, kirándulások, vetélkedők,
labdajátékok, lovaglás, horgászat.
A tábor utolsó napján szervezett autóbuszos kirándulásnak mindig nagy sikere van.
Továbbra is várjuk tanulóink jelentkezését!
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1993-1994
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Lajkó Tiborné

Andrejev Alekszej
Bencsik Zsuzsanna
Békefi Szabolcs
Bittmann Beáta
Bolla Szilvia
Czuppon Gábor
Csillag Péter

8.b.

Szecsődi Géza
Szennyai Lóránd
Vágenhoffer Zsanett
Vászon Sándor
Véber Mónika
Wittmann Ágnes

Fülöp Zsolt
Gajdics Ágnes
Gáspár Bernadett
Hapek Ágnes
Hoffmann Zoltán
Horváth Andrea

Horváth Attila
Katona Éva
Magyar Zoltán
Molnár Katalin
Müller Beáta
Németh Ágnes

Polgár Balázs
Simon Tímea
Sógorka Klaudia
Takács Péter
Tüke László
Wittmann Ildikó

Sándor Balázs
Somogyi József
Spanberger Zsuzsa
Stolcz Éva
Svéd László
Szabadi Kornél
Szirbek Dóra

Tamási Renáta
Török Antal
Valler Szilvia
Varga Edina

osztályfőnök: Kirsch Ábel

Bakos Laura
Fekete Izabella
Fodor Balázs
Gyimesi Katalin
Holczinger Judit
Katzer Nóra
Muladi József

8.e.

Németh Róbert
Pej Eszter
Piedl Balázs
Primász Krisztián
Radics Péter
Regenye Krisztina
Schmiczli Dóra

osztályfőnök: Mayerné Szaturi Ágnes

Bachstetter Csilla
Bachstetter György
Bognár Andrea
Ender Miklós
Fekete Szabolcs
Fogl István

8.c.

Fábián Gergely
Fogl Petra
Hamar Zsuzsanna
Holonics Beáta
Kajtár Melinda
Móhr Miklós
Müller Katalin

Németh Zsuzsanna
Pacher Gábor
Palkovics Anita
Pallós Szilvia
Pék László
Répás Zsolt
Ring Tamás

osztályfőnök: Vászon Sándorné

Bándics Zoltán
Bencsik Attila
Birbauer Csaba

Darók Andrea
Horváth György
Léhmann Csaba

Tokos Anikó
Vörös Mária
Zádori Tibor

Békefi iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Mészáros Sándorné

Baranyi Ildikó
Bálint Eszter
Bors Károly
Csepin Adrienn
Dombi Ágnes
Esső Tamás
Ganczler Anita

8.b.

Gurdon Róbert
György Márta
Hubert Mónika
Jakab Zsolt
Járfás Krisztina
Jelencsics Zsuzsanna
Kovács Krisztina

Kőszegi Kinga
Moór Barnabás
Németh Erika
Parlag Tamás
Rieger Zsanett
Schoffhauser Anita
Simon Anasztázia

Sömjén Anikó
Szemes Marianna
Szirbek Elina
Tévald Zsolt
Varga Máté
Véber Zsanett
Vesztergom Gábor

Kósa Krisztián
Kugler Krisztián
Kukoda Péter
Mészáros József
Orvos Nagy Krisztián
Pálinkás Bernadett
Pintér Mónika

Radakovics Rita
Schoffhauser Zsolt
Soós Andrea
Takács Zoltán
Városi Rita
Wittmann Orsolya

osztályfőnök: Nemes Imréné

Albrecht Ferenc
Bazsó Judit
Czilli Melinda
Czverecz Ágota
Dekovics Mária
Dobos Ibolya
Gilicze Erzsébet

Hanich Dominika
Hédl Zsolt
Holczer Rita
Horváth Attila
Hubert Andrea
Jakab Adrienn
Kecskés Csaba

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Bácsi Attila
Cziráki Zsuzsanna
Csillag Zsuzsanna
Holl Zsuzsanna
Kersch Katalin

Kukoda Bernadett
Kurtus János
Lamszider János
Máhr Alexandra
Maradics Máté

Punk László
Tankó Zoltán
Wittmann János

Akikre büszkék vagyunk
Reguly emlékplakett tulajdonosai
Sógorka Klaudia
Takács Péter

Visszaemlékezés
Szeifert György:

Láss, ne csak nézz!
Amikor egy vizuális neveléssel foglalkozó
tagozatos osztály ötlete megfogalmazódott
bennem, és ezt elmondtam kolleganőimnek
Lajkó Tiborné Gabinak, Punkné Opra Szabó
Marikának
illetve
Slajchó
György
igazgatómnak, azonnal támogató partnerekkel
találkoztam. Nem volt akadálya annak, hogy
felkeressük a megyében akkor működő két rajztagozatos iskolát Pápán és Veszprémben.
Kollegáink, Veszprémben: Milló Ildikó és Berta
Tibor, Pápán: Tóth Kálmán önzetlen
lelkesedéssel és segítőkészséggel bátorítottak,
láttak el tanácsokkal minket. A tagozatos
tantervek beszerzése, adaptálása, tanmenetek
elkészítése után az 1993-94-es tanévben indult
útjára Veszprém megyében harmadikként, a Reguly Antal Általános Iskolában a rajz-vizuális nevelés
programja.
Első kiállításunkat 1994. február 21-én tartottuk.
Hagyományosan, éves rendszerességgel tárjuk a közönség, a gyerekek, a szülők, a pedagógusok és
más érdeklődők elé munkánk eredményét.
Erőnkhöz mérten igyekszünk részt venni kiállításokon, versenyeken. Szinte minden évben
begyűjtenek tanítványaink egy-egy megyei és országos díjat.
A Szociális és Családügyi Minisztérium országos pályázatán egy első helyet és két különdíjat kaptak
tanulóink, legutóbb pedig 2005-ben vehetett át országos versenyen első díjat tanítványunk.
Három tanéven át magunk is rendeztünk komplex országos vizuális versenyt, amelyre a megyén
kívülről is, Szombathelytől Budapesten keresztül Mezőhegyesig, Szolnokig érkeztek résztvevők.
A verseny szervezésekor elsősorban a tanulás, a tapasztalatok kicserélése motivált bennünket.
Nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is sokat merítettünk a kiállított munkák elemző megtekintéséből,
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a tapasztalatcserékből, és a feladatmegoldások sokszínűségéből. Az értékeket felmutatva próbáljuk
visszaszorítani azt a sajnos még a tantestületekben is sok helyütt uralkodó felfogást, mely szerint a
rajzórákon „rajzolgatás, festegetés, művészkedés, kézügyesítés” folyik csupán. Aki végigtekint egy
ilyen komplex vetélkedőre beérkezett anyagon, az láthatja, sokkal többről van szó: a gondolkodás azon
területeit igyekszünk visszahódítani, amelyek ősidők óta adottak az ember számára – a képi kultúra, a
kreatív képzelet, az asszociatív alkotó gondolkodás. Ne feledjük, egyetlen tantárgy keretén belül sem
léphetünk át lépcsőfokokat büntetlenül a fogalomkialakítás során: az a fogalom, amelynek nincsenek
vizuális alapjai, halott fogalom. És innen csupán egy lépés, hogy a verbalizmus a formalizmussal
kössön szövetséget és gondolkodás nélkül lehessen tanulni. (Balogh Jenő prof.)
A verseny költségeit (értékes díjak, szállás, étkezés, kísérőtanárok vendégül látása) a Perspektíva
Alapítvány, melynek alapítói: Opra Szabó István, Szeifert Gyöngyi, Szeifert György voltak,
szponzorok segítségével biztosította. A szaktárgyi vetélkedő mellett a kísérőtanárok szakmai
konferencián vettek részt, amíg tanítványaik versenyeztek. A szervezőmunkában oroszlánrészt vállalt
Lajkó Tiborné kolleganő.
Célunk a rajz-vizuális programmal, hogy tanítványaink minél behatóbban megismerjék a hazai képző
és iparművészet legjelentősebb kiállítóhelyeit. Éves rendszerességgel keressük fel a Szépművészeti
Múzeum, a Nemzeti Galéria, az Iparművészeti Múzeum, a Ludwig Múzeum kiállításait érdeklődő
tanulóinkkal, ahol sok felejthetetlen élmény mellett, múzeumpedagógiai foglalkozások keretében
kerülnek személyes kapcsolatba tanulóink a műalkotásokkal.
A rajz-vizuális program négy speciális
műhelymunkában való részvételre ad alkalmat a
tanulóknak. Ennek megfelelően tanulóink
negyedéves váltásokban foglalkoznak a
különféle műhelyek tananyagával,
erre
specializálódott pedagógusok vezetésével. A
képzőművészet
területén
grafikaés
festőműhely, a kézműves technikákkal a
mintázó- és textilműhely biztosít lehetőséget
arra, hogy a technikai kivitelezésben, az alkotó
–
alakító
munkában
elmélyedjenek,
megismerhessék
a
sajátos
műfaji
kifejezőeszközöket,
megtapasztalják
az
anyagszerűséget, és bánni tanuljanak a különféle anyagokkal. Eközben mód nyílik a műhelyek
anyagához kapcsolódó műalkotások megismerésére is.
Bár csupán heti kettő plusz órával nő a feladatra fordítható idő, igyekszünk az alaptantervi feladatok
elmélyültebb végeztetésével megtanítani tanulóinkat a környezet képi megismerésének módszereire, a
megfigyelő és a látottakat elemző, az ok-okozati
összefüggéseket értelmező képesség kifejlesztésére.
Igyekszünk formálni tanítványaink ízlésvilágát,
fokozni a tárgyi és épített környezet iránti
igényességüket. Nem célunk a művészképzés.
Ennek ellenére, a programban résztvevő
tanítványok közül többen választották már a
művészeti szakközépiskolák valamelyikét.
Időközben a tantervben meghatározott eredeti
célunkról, amely „az átlagosnál jobb adottságokkal
rendelkező, a vizualitás iránt fogékonyabb
gyermekek
készségeinek,
képességeinek,
ismereteinek célirányos fejlesztése…” lemondtunk,
ugyanis az oktatási törvény módosítása ma már
nem teszi lehetővé a tanulók kiválasztását, jogot adva a szülőknek a képzési program választásának
szabadságához. Így ma azok a szülők íratják gyereküket a rajz-vizuális nevelés programjára, akik
meggyőződtek a vizuális nevelés fontosságáról.
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2005. szeptemberétől nemzetközi együttműködés résztvevői lettünk. A németországi testvérváros,
Pohlheim iskolájának rajz munkaközössége és a Reguly Antal Általános Iskola rajz-munkaközössége
közös projektet dolgozott ki. A két iskola közötti kapcsolatfelvétel alapjául a képzőművészet szolgál.
Tanítványaink cserekiállításon mutatják be egymásnak városukat, lakóhelyüket. A kapcsolat, bár most
indul, a résztvevők lelkesedését látva gyümölcsözőnek ígérkezik, az a szándék fogalmazódott meg a
jövőre nézve, hogy tanulóink, úgynevezett Projektheteken, vennének részt a tanulmányi munkában,
egymás iskolájában cserediákként. Reményeink szerint ez a kapcsolat új távlatokat nyit a rajz vizuális
nevelőmunka területén.
A vizuális nevelés fontosságának tudatában kollegáimmal mindent elkövetünk, hogy a nyolcadik
évfolyam végén az értelmes látás képességével rendelkező fiatalok léphessenek tovább iskolánkból.

Géring Klára
A zirci Reguly Antal Általános Iskolában 1993. őszén kezdtem dolgozni, ahol jól működő népdalkört
találtam. Illés Ferencné kiváló szakmai vezetése mellett én is megpróbáltam ellesni, e sajátosan
magyar előadói stílus jellemzőit.
Ebben az évben kezdtem el Budapesten a Párkai István által vezetett karvezetői tanfolyamot, aminek
fontos része volt egy működő énekkar. Így szerveztem meg az énekkari közösséget, akikkel már
karácsonykor az iskolában fel is léptünk. Nagy sikere volt a dramatikus játékkal színesített műsornak,
igazi, meghitt karácsonyi megemlékezést tartottunk. Ez adta a későbbi munkák lendületét is.
Rendszeres fellépői voltunk a farsangi báloknak, ahol jelmezbe bújva énekeltünk, a Magas – Bakonyi
Népdalkörök találkozójának, ahol időközben nyugdíjba ment kolleganőm, Illés Éva néni munkáját
próbáltam folytatni. A népdalok mellett népszokásokat is felelevenítettünk. Pünkösdölőnk az Ajkán
rendezett megyei népdaléneklési verseny nyitó száma volt.
A műsorok szervezése során arra törekedtem, hogy a zene szívet jobbító hangjai mellett nagy költőink
míves gondolatai is megszólalhassanak. Így alakult ki a koncertek összeállítása: versmondók,
énekkarosok, hangszeresek (a Városi Zeneiskolában tanuló növendékeink). Ez olyan sikert aratott,
hogy az iskola falain kilépve a város előtt is megmutattuk magunkat, „Városi Karácsonyi Koncertet”
szerveztünk. Célom az volt, hogy a város minden intézménye bemutatkozzon. Ekkor hallhattuk
énekelni a ciszterci novíciusok kórusát, a Békefi Antal Általános Iskola műsorát, a Városi Zeneiskola
zenekarát, Kapitány Dénes orgonaművész játékát, énekelt Pichner Katalin és Szalay Miklós, akik
örömmel vállalkoztak erre a feladatra. A környékbeli iskolákkal együttműködve karácsonykor
vendégül láthattuk a Dudari Általános Iskola, valamint a Csetényi Általános Iskola énekkarát.
A Városi Művelődési Központ által életre hívott Tavaszi Napok rendezvénysorozatnak is állandó
fellépői voltunk. Tavaszköszöntő műsorunkat még ma is emlegetik.
Hagyományteremtő célzattal hirdettük meg a környék iskoláinak, tavaszi Dalostalálkozónkat, ahol
százötven-kétszász Zirc környéki és veszprémi énekest láthattunk vendégül. Az együttesek
bemutatkozása után jó hangulatú közös éneklésbe fogtunk, oly nagy sikerrel, hogy bizony majdnem
lekésték a buszt a vidékről érkezők.
Az iskola tanulóinak megsegítésére szervezett Jótékonysági Gála állandó fellépője volt az énekkar.
Jó közösségnek tartom az iskola kórusát. Segítünk egymásnak, ahol tudunk, közös kirándulásokat,
évzáró klubdélutánt, balatoni nyaralást szervezünk, igyekszünk lehetőségeinkhez mérten az iskolai
időn túl is találkozni.
A kórus létszáma változó, ahogy a tanulók éneklési és szereplési kedve is. Miután a két iskolát
összevonták, az énekkari munka megítélése is megváltozott. Nagy iskola-nagy kórus, hallottam, de a
rengeteg egyéb felkínált program mellett nagyon nehéz volt olyan időpontot találni, ami minden
kórustagnak megfelelt. Ezért döntöttem úgy, hogy az énekkari munka megtartása mellett egy-egy
osztályközösséget is bevonok a kórusművek előadásába. Így sokkal több lelkes énekest vihettem
magammal a tavaszi fellépésekre, és a Balatonfüred-Siófok-Balatonfüred útvonalú
jutalomkirándulásra.
Műsorunkon főleg bakonyi népdalok, néphagyományok dalai, kánonok, könnyebb hangszerkíséretes
kórusművek és igényes kortárs zenék szerepelnek. Az előadásokon iskolánk tanulói kísérik az
együttest, de sikerrel próbálkoztunk a ma oly divatos fél play-back előadással is.
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Munkánk színvonalát jól mutatja a Városi Vegyeskórus CD-je, ahol a Reguly Antal Általános Iskola
kórusa több műsorszámban is közreműködik.

Lajkó Tibor:

Horgásztáborok
Az elmúlt tizenkét évben, iskolánk horgászni
szerető tanulóival minden nyáron a szünetet egyegy hét horgászattal kezdtük. Ezt megelőzi
mindig a „Reguly hét” horgászversenye, mintegy
húsz-huszonöt fős csapattal.
A táborok zöme a balatonalmádi Horgász
Egyesület horgásztanyáján került lebonyolításra
változó létszámmal. Három alkalommal Zánkán,
a Gyermeküdülőben, egy alkalommal pedig
Fadd-Domboriban
voltunk.
(Nagyon
jó
szponzorunk volt, a szállítást átvállalta egy
apuka.) Nagyon sok segítséget kaptunk minden
évben, amit ezúton is szeretnék megköszönni a
sátorozási lehetőséget biztosító horgász egyesületnek, valamint a szállításban segítő szülőknek.
Az elmúlt időszakban mintegy kétszázötven-háromszáz gyerek volt táborozni, ahol
megismerkedhettek a táborozás örömeivel s gondjaival. Ezen kívül sok-sok horgászélményben volt
részük, rengeteg halat fogtak. Számos versenyen voltak, ahol jó eredményeket értek el. A természet
közelsége nagyon sok új információval gazdagította a gyerekeket (időjárás, növény és állatvilág).
Napi programjaink természetesen a horgászattal teltek, hiszen a hajnali órákat mindig vízparton
töltöttük, csodálatos élményekkel gazdagodva. Sokat kerékpároztunk, fociztunk!
A felszerelések karbantartása mindenki saját ügye volt, természetesen a segítségemmel. Sajnos, sok
kis horgász csak a következő évben jutott le ismét a Balatonra, az új horgásztábor ideje alatt.
Táborzáráskor így búcsúzunk mindig: „Jövőre ismét itt!”
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1994-1995
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Dr.Galambos Istvánné

Bognár Gabriella
Bíró Vazul
Fallmann Gábor
Fogl Erzsébet
Gyömörei Tamás
Hanich János
Horváth Roland
Kovács Szonja
Lingl Lívia
Melhardt Rita
Mohosi Gábor

8.b.

osztályfőnök: Szeifert György

Balogh Krisztián
Boros Vivien
Dekovics Zoltán
Gaál Melánia
Kaszás Anita
Kukoda Zsuzsanna
Márton Enikő

8.c.

Orsós Adrienn
Szabó Gábor
Valler Csaba
Valler Zsuzsanna
Váczi Zsuzsanna
Vörös Dániel

osztályfőnök: Keresztesi Andrea

Benis Dezső
Fekete Zoltán
Fogl Erik
Gulyás Krisztina
Hummel Beáta

8.e.

Nagy Péter
Nyerges Miklós
Pacher Zoltán
Péczi Éva
Polgár Emil
Szabados Zsolt
Szita Zsuzsanna
Waldhauser Zsuzsa
Zvonarev Andrea

Izsa Enikő
Jagudics Péter
Kassza Gábor
Molnár Zsuzsanna
Müller Krisztina

Németh Zsuzsanna
Nick Marianna
Rauscher Andrea
Szabó Anikó Anna
Szücs Sándor
Tóki Katalin

Torbó Anita
Véghelyi Péter
Volf Aranka
Wittmann Csaba

Orsós Erzsébet
Pacher Tamás
Petrovics Edina
Sági Noémi
Schvéger Ilona
Sömjén Beáta

Strasszer Lajos
Stumpf János
Tunner István
Varga Gábor

Gerván Evelin
Gilicze Cecília

Gurdon Kornél
Haik Helga

osztályfőnök: Bohon Gabriella

Bíber Tamás
Strasszer Melinda

Békefi iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Máj Imréné

Bíber Balázs
Galaczi Zsanett
Hidvégi Tibor
Horváth Péter
Ihász Gabriella
Kási Ferenc

8.b.

Kirsch József
Kiss Anna Mária
Kolompár Tünde
Kovács Eszter
Lipp József
Mészáros Katalin

osztályfőnök: Másli Margit

Bacsák István
Beleznai Anett

Erdős Éva
Fellenbeck Edit
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Holczinger Mária
Horák Petra
Horváth János
Kiss Zsuzsanna

Kovács Péter
Lott Tímea
Müller Ádám
Novák Csaba

Pálmai Judit
Piedl Zoltán
Reiner Ágnes
Ring Csaba

Schofhauzer Brigitta
Simon Tibor
Vörös Gusztáv

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Bazsó Éva
Fogl Erika
Jakab Zsanett
Müller Barbara

Szőke Szilvia
Pordán Attila
Varga Gergely

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosa

Jagudics Péter

Gála a repülőjegyekért
Bár még nem járt le a nevezés határideje a Seattle-ben
rendezendő ugrókötél-világbajnokságnak, az amerikai rendezők
már így is hétszáz induló jelentkezését regisztrálhatták. A
húsztagú magyar küldöttségben helyet kapott két zirci kislány is.

Bánhegyi Adrienn és Bánhegyi Kata a pécsi országos viadal
után könyvelhette el az Amerikába szóló két repülőjegyet.
Ki gondolta volna akkor, hogy a csodálatos szereplés egyszer
még komoly fejtörést okoz majd. A két repülőjegy és a kinn
tartózkodás költsége közel négyszázezer forint, amit saját
zsebből képtelenek előteremteni. A versenyzők nagy
szervezőmunkába fogtak, hogy előteremtsék az összeget.
Levelet írtak Kuncze Gábor belügyminiszternek is, aki
egyikőjük repülőjegyének árát a Bingó játékból származó sportcélú bevételekből átvállalta. Ígéretet
kaptak a megyei önkormányzattól és a zirci polgármesteri hivataltól is. Mindez azonban kevésnek
bizonyult, így egy nagyszabású gálát szerveztek a Reguly Antal Általános Iskola tornatermében.
A fiatal hölgyek műsora ezzel még nem ért véget, mert terveikben szerepel, hogy a Bakony kisebb
településén is fellépnek. A helyszínek között szerepelt Dudar, Csetény és Nagyesztergár is.
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Amerikai aranyugrálás
Novotny Ottó
Hogy mire nem jó egy kötél?! Lehet húzni, vagy hálót
fonni belőle. Vontatásra is alkalmas, sőt van, aki
táncol rajta. Utóbbinak minden bizonnyal az idegei is
abból vannak. Végül, de nem utolsó sorban a kötéllel
lehet ugrálni is. Ez tetszett meg évekkel ezelőtt a zirci
általános iskolás Bánhegyi testvéreknek. Kata és
Adrienn meglehetős ügyességgel pörgetik a
sportszerszámot, hiszen Seattle-ben a VB-n
begyűjtöttek jó néhány „családi” helyezést. Közöttük a
legfényesebb Kata aranyérme.
Óriási összefogás eredménye volt, hogy a zirci
iskolások kijuthattak Amerikába. Segített a megyei
közgyűlés, a helyi polgármesteri hivatal, sőt még
Kuncze Gábor belügyminiszter is, a Bingo Sport Kft-n
keresztül. Nem beszélve a környező iskolákról, ahol a
lányok az utazást megelőzően előadásokat tartottak, melynek bevétele szintén a költségeket
csökkentette. Na és persze a helyi vállalkozókról sem feledkezzünk el. Egyszóval Zirc mindent
megtett, hogy Katáék ott lehessenek a vébén, igaz, a Bánhegyi lányok is minden elkövettek, hogy a
szervezők megjegyezzék Zirc nevét.
- Több mint háromszáz versenyző gyűlt össze Olimpiában, ahol a versenyt rendezték – mesélte
Adrienn, az idősebbik, és a „szóvivő” jogán. – Európából csak mi érkeztünk, de voltak japánok,
ausztrálok és rengeteg amerikai. Az első napon a nagy csoportos bemutatók zajlottak, ott mi nem
indultunk. Másnap a gyorsasági versenyt tapsolta végig a telt ház.
- A nézők nagy szakértői ennek a sportágnak arrafelé?
- Igen. A jobb teljesítmények láttán dörren a vastaps.
- Gondolom, jutott belőle nektek is.
- Különösen Katáéknak. Ők a párosban indultak, amikor egy percig kell pörgetni a kötelet és félidőben
váltani. Csak a jobb lábat számolják. A zalaegerszegi Molnár Terivel 139-et pörögtek, aminél nem volt
jobb.
- Ezek szerint nem voltatok mellékszereplők?
- Nem. Összesen hat arany-, egy ezüst-, és két bronzérmet szereztünk. De a gyorsasági különböző
számaiban (egyéni, hármas, kétköteles), valamint a szabadon választott versenyben is sok-sok, nem
dobogós helyezést szereztünk. A mi gyakorlatainkat édesapánk állította össze.
Mindezt igazolandó előkerülnek egy reklámszatyorból a szivárvány minden színében pompázó
selyembokréták. Ebből kapott mindenki, aki a legjobb tíz közé bekerült. A különböző színek jelentik a
helyezések számát. Persze a csomag alján ott lapult az aranyérem is, amit Kata mutatott büszkén.
- Milyen körülmények között laktatok, éltetek?
- A verseny két napján csak gyümölcskoktélt ettünk – vette át a szót Kata – igaz, utána sem volt túl
változatos a menü: hamburger és sült krumpli. Egyébként, mi motelben laktunk, de a pécsiek
családoknál.
- Láttatok is valamit Amerikából?
- Igen, a verseny után négy napig Seattle-ben laktunk. Kirándultunk, olyan hegycsúcsra, ahol
hógolyózhattunk. Láttuk a piacot, voltunk bevásárlóközpontban. Ezenkívül, elmentünk a vidámparkba
is. Sajnos volt velünk egy pesti tanárnő, aki mindig idegeskedett, „katonáskodott”, így vele gyakran
összevesztünk.
- Egy ilyen amerikai utazás mindig vonzó lehetőség…
- Az biztos, hogy voltak ott néhányan, akikről fogalmunk sem volt, kicsodák. Egyébként
huszonhárom versenyző utazott.
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- Adrienn, ideje a húgod nyomdokaiba lépni.
- Nincs közöttünk irigység, nagyon izgultam Katáért. Nem pihenhetünk, hamarosan magyar
bajnokság lesz, és jövőre Magyarországon rendezik a világbajnokságot. „Tekerünk” tovább.
Az utolsó szavakat már gyakori lábmozgatás közben mondták a lányok, majd gyorsan felpattantak és
eltűntek a szobájukban. Közben édesanyjuk a görkorcsolya-, és sí sikerekről beszélt, hisz Kata és
Adrienn vérbeli sportlányok. Néhány pillanat múlva, új amerikai ugróköteleikkel a kezükben, már a
lépcsőházban szaladtak lefelé, hogy az ajtó előtt a vébén látott legújabb figurákat gyakorolják. Anyai
parancsra, némi grimasz kíséretében még bemutatták a gyorsasági pörgetést (csak azt nem tudom,
hogy tudja a zsűri számolni a lépésszámot!), majd vidám nevetgélés közben próbálták tovább, a
cirkuszba illő közös kötélugrálást. Persze mindenféle nógatás nélkül.

Az iskola civil szervezetei
Iskolánk diákönkormányzata
Az iskola diákönkormányzata 1994-ben azzal a céllal alakult, hogy programjaival segítse a tanulók
szabadidejének sokszínű, hasznos eltöltését, s mindezek mellett gyarapítsa ismereteiket, tudásukat. A
diákönkormányzat munkáját két pedagógus segíti, Horváthné Márkus Zsuzsa és Varga Zita, valamint a
működési rendjében meghatározottak szerint, a diákönykormányzat által választott vezetőség.
Havonta megtartott összejöveteleivel utat mutat, olyan képességek kialakításában, melyek
megkönnyítik tanulóifjúságunk mindennapi életének szervezését, segítik állampolgári jogaik,
kötelességeik megismerését, annak gyakorlására nagyobb lehetőséget biztosít, így érdekeiket
megtanulják megfelelő módon képviselni.
A diákönkormányzatnak alanyi jogon az iskola valamennyi tanuló tagja, mely jelenleg a hétszáz főt
meghaladja. A gyerekeket osztályonként két fő képviseli a diákönkormányzati üléseken. A kibővített
üléseken bárki részt vehet.

Farkas Józsefné titkár:

Reguly Iskoláért Alapítvány
Alapítója: Reguly Antal Általános Iskola
1994-ben iskolánk igazgatója Slajchó György, igazgatóhelyettesei Hutvágner Tamásné és Farkas
Józsefné, valamint Tribel András testnevelő tanár határozta el az alapítvány létrehozását és
biztosították induló vagyonát.
Célunk volt: az iskolában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek javítása.

Alapítványunk: Közhasznú szervezet
Működése nyilvános: az irataiba bárki betekinthet, figyelemmel kísérheti a támogatások odaítélésének
folyamatát.
Szolgáltatásaiból bárki részesülhet, aki a céljaival összhangban álló tevékenységhez igényli az alapítvány
segítségét.
Minden személy csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért.
Támogatások formája: pénzbeli juttatás, amennyiben a megvalósulást segíteni kívánja.

Az alapítvány elnökei voltak:

Ringné Müller Anikó
Slajchó György
Bagyura Ferenc
Jelenlegi elnöke: Hevesiné Németh Mariann

Az alapítvány kuratóriuma mindig szem előtt tartotta, hogy minél több szponzort , támogatót találjunk
és a kitűzött céloknak megfelelően történjen a pénzek elosztása.
Tevékenységünkhöz az iskola igazgatója, a vezetés, a tantestület és a szülők támogatását mindig
megkaptuk.

Támogatásunkkal:
Tárgyi és szemléltető eszközöket, hangosító berendezéseket vásároltunk
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Erdei iskolában, nyári táborokban, tanulmányi kiránduláson részt vevő rászoruló tanulókat anyagilag
támogattuk
Kiváló tanulmányi eredményű diákokat, tanulmányi sport és egyéb diákversenyek eredményes tanulóit
jutalmaztuk
Reguly emlékplakett tulajdonosait jutalmaztuk
Iskolánk hagyományainak ápolásához anyagi támogatást nyújtunk
Anyagilag hozzájárulunk iskolánk évkönyvének kiadatásához.

Támogatóink az adójuk 1%-ból jelentős összeggel gyarapították alapítványunk vagyonát.
Nagyon köszönjük és várjuk további támogatásukat az alábbi számlaszámra:
Reguly Iskoláért Alapítvány
Adószám:
Zirci Takarékszövetkezet:

Zirc, Rákóczi tér 2-5
18916326-1-19
73900030-10010323

Vászon Sándorné:

Zirci Napsugarak Alapítvány
A zirci Napsugarak Alapítvány 2002-ben Márhoffer Márta, a zirci Nevelési Tanácsadó megbízott
vezetője hozta létre.
Kuratórium tagjai:
Wohlfart Zsuzsanna
elnök
Kamondi Renáta titkár
Kajtár Sándorné és Jandaláné Hupka Gizella, Vászon Sándorné tagok

Célja: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóinak
személyiség fejlesztéséhez, részképesség zavarának korrigálásához szükséges eszköztár fejlesztése és
mindennemű támogatás nyújtása.
Az alapítvány segíti:
a szociálisan rászoruló tanulók tanulási feltételeinek javítását
a sajátos nevelési igényű tanulóknak szervezett csoportos kirándulások, mozilátogatások és egyéb
kulturális és sportrendezvények, táborozási lehetőségének megvalósulását
az oktatás tárgyi és anyagi eszközeinek mindteljesebb előteremtését.
az iskolai rendezvények szervezését, különös tekintettel az előkészítő szakiskolai tagozat igényére.

Az alapítványhoz való csatlakozás: nyílt és önkéntes.
Köszönjük az alapítványra érkezett támogatásokat, várjuk továbbra is az alábbi számlaszámra:
Zirci Napsugarak Alapítvány
Adószám:
Zirci Takarékszövetkezet:

Zirc, Rákóczi tér 2-5
18934205-1-19
73900030-10014695
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1995-1996
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Molnár Józsefné

Amberg Tamás
Barta Edit
Bujtás András
Fodor Csaba
Jagudics Katalin

8.b.

Radics Andrea
Ring Júlia
Szendi Zsolt
Székely Beáta
Tóth Eszter

Pacher Krisztina
Piedl Katalin
Sajgó Zsuzsanna
Svéd Georgina
Szöllősi Zsuzsanna

Takács Anikó
Tamási Zsuzsanna
Tell Antónia

Horváth Adrienn
Mészáros Roland
Ott Ágota
Ruskovics Balázs
Szabó Anikó
Török Melinda
Varga Milán
Vágenhoffer József
Volf Tamás
Weinper Zsolt

osztályfőnök: Havasi Dezsőné

Berényi Krisztián
Berényi Sándor
Bíber Judit
Csillag Róbert
Erhardt Anita
Hüll Brigitta

8.e.

Nagy Árpád
Neumann Zsuzsanna
Pacher Ákos
Prém Zsuzsanna
Prímász Péter

osztályfőnök: Lingl Zoltán

Ambrus Katalin
Borbás Gergely
Csernyin Olga
Dekovics Erika
Farkas Péter
Felber Zoltán
Fuchs Ferenc
Fülöp Tamás
Gáspár Zsuzsanna
Holonics Judit

8.c.

Kasper Tamás
Kemecsei Szabina
Kovács Orsolya
Krabácz Gábor
Maninger Mariann

Jakab Zsuzsanna
Kovács Bernadett
Körmendi Boglárka
Kuti Péter
Miszi Gábor
Németh Erzsébet

SzüszeinsteinAnnamária

osztályfőnök: Kaszner Éva

Bakonyvári Dóra
Csipszer Csaba
Léhmann Adrienn
Renkó László

Dér János
Janus Andrea
Szmerha Anna

Békefi iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Homoki Csabáné

Ambrus Lívia
Aschenbrenner Csaba
Czuppon Zsuzsanna
Dunár Zsuzsa
Gasparics Kinga
Hujber Gábor
Kovács Andrea
Kovács István

Kovács Katalin
Kőműves Tímea
Kugler Zoltán
Lezsák István
Mánya Boglárka
Moór Dániel
Parlag Mariann
Pill Zsuzsanna

Seliga Judit
Stumpf Zsuzsanna
Szabados Zsolt
Szalay Dorina
Takács László
Takács Norbert
Takó Ádám
Vajda Péter

Varga Zsuzsanna
Véber László
Veinper Éva
Vörösházi Melinda
Zsargó Erika
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8.b.

osztályfőnök: Németh Gyuláné

Bacsák Ferenc
Bolla Mirjam
Császár Norbert
Diósi Tamás
Döme Róbert
Földing Ágnes
Gerván Mónika

Gilicze Mihály
Kácz Lajos
Koczor Tünde
Kovács Jácint
Kugler Viktória
Mayer Péter
Molnár Tamás

Molnár Szabolcs
Németh Zoltán
Sági Péter
Selmeczi Zsuzsanna
Simon László
Simon Magdolna
Szkok Valéria

Szöllősi Zoltán
Tóth Karolina
Varga Katalin
Varga Zsolt
Varga Zsuzsanna
Váliczkó Roland

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Csernyin Mária
Heinrich Andrea
Igmándy Julianna

Kovács Judit
Kőrös Judit
Punk Gábor
Steiner Gábor

Szalay Zsolt
Tüke Dóra
Varga Balázs

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Radics Andrea
Jagudics Katalin
Körmendi Boglárka

Visszaemlékezés
Moór Konrádné:

Német tánccsoport
A Békefi Antal Általános Iskola negyedik osztályos tanulóival 1995-ben alakult meg a tánccsoport,
vezetésemmel. Iskolai rendezvényen, a farsangi bálon szerepeltek először a gyerekek. Jó hangulatú
polkáikkal szórakoztatták a közönséget.
1996-ban, felkérésre, a zirci Erzsébet Kórház megmaradásáért szervezett Jótékonysági Gálán léptünk
fel először nagy nyilvánosság előtt, szép sikerrel. A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat
nevében Ladányi József elnök biztosította a fellépő ruhákat a táncosok számára.
Ettől kezdve sok meghívást kaptunk,
a városi rendezvényeken jelen
voltunk. A Magas Bakonyi Napok
programján, minden évben szerepelt a
tánccsoport. A Sváb bálok, a Patkó
Vendéglőben a gyerekek műsorával
kezdődtek. Augusztusban a Német
Nemzetiségi Napokon is rendszeresen
felléptünk. A csoport létszáma
tizennégy főre emelkedett közben.
1997-től kezdve a Zirc környéki
falvakból is érkezett felkérés egy-egy
rendezvényükön való fellépé-sünkre.

161

Bakonynána, Bakonyoszlop, Csesznek, Hárskút, Herend, Lókút, NagyesztergárJó hangulatú, szép
emlékeket őrző élményeink ezek a mai napig.
1998. szeptember 23-án az ausztriai Hartbergbe utaztunk a nyugdíjasklub meghívására. Ott léptünk fel
a közönség legnagyobb megelégedésére.
1999-ben a herendi Nemzetiségi Fesztiválon aranydiplomát és a legjobb együttesnek járó címet nyerte
el a tánccsoport. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadtak minden fellépést. Ez a sikersorozat sajnos a
nyolcadik osztály befejezésével megszűnt. Egy újabb csoport létrehozására nem volt igény.

Tudósítás és riport
Jól pörögtek a kötelek Zircen
Fantasztikus hangulatú és látványú országos bajnokságot rendeztek Zircen 1996. április 28-án a
Reguly Antal Általános Iskola tornatermében. Egy álló napon át a hazai és a világ kötélugráló
sportjának krémje pörgette sporteszközeit a városban.

A házigazdák bemutatója
Hogy mennyire nem túlzás a fenti megállapítás, annak bizonyítására álljon itt néhány adat: huszonhat
csapatban százharmincan álltak rajthoz, közülük tizenegyen mondhatták el, hogy nyertek már világ-,
Európa vagy éppen magyar országos bajnoki aranyérmet.
Zircen egyébként a csapatok küzdöttek gyorsasági ugrálásban és szabadon választott gyakorlatok
előadásával. Holtidő nem volt, hiszen a szünetekben a veszprémi Cholnoky jazzbalett és a várpalotai
aerobic csoport szórakoztatta a nagyérdeműt. A hazánkban egyre népszerűbb sportág megbecsülését
jelenti, hogy ősszel Pécsett rendezik a Világ-kupát, amelyre amerikai kötélugrókat is várnak a
szervezők.
- Kitűnő volt a verseny, minden dicséretet megérdemelnek a zirci szervezők – mondta Ferenczy
Csaba, a Magyar Kötélugró szövetség főtitkára.
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1996-1997
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Szeifert György

Bachstedter Lívia
Fallmann Vilmos
Hamvasi Ferenc
Mazalin Petra

8.b.

Wittmann Tamás

Hüll Gábor
Jánosik László
Kanyár Anita
Kovács Erzsébet
Kuzman Viktória

Mészáros András
Molnár Gabriella
Nesztinger András
Pecséri Zsolt
Spirk Zoltán

Takács Gábor
Vajcs Ágnes
Wittmann Attila

Skobrák László
Szabó Péter
Tell Vilmos
Török Krisztina
Tunner Péter

Varga Zsolt
Wirth Csaba

Major György

Trungel István

Mayer Judit
Molnár Noémi
Németh Ivett
Primász Zsolt
Szammer Melinda

SzüsszensteinHajnalka
Tenyeri Szabolcs
Uri Péter

Seliga József
Szakács József
Tóth Krisztián
Török György
Varga József

Varga Zsófia
Varga Zsolt
Véber Viktória

osztályfőnök: Horváthé Pintér Magdolna

Baranyai Éva
Baranyai Szabolcs
Bauer Attila
Farkas Mónika
Gulyás Ferenc

8.e.

Pej Péter
Punk Andrea
Punk Éva
Spanberger Zsófia

osztályfőnök: Müllerné Vida Krisztina

Baumann Csaba
Bognár Ildikó
Eisendreich László
Hollender Róbert
Horváth Adrienn

8.c.

Metzger Mariann
Mixtai Melinda
Mühlbauer Péter
Orsós Péter

Horváth Mária
Honyecz Edina
Major Aranka
Pék Zsanett
Rottenbücher Anita

osztályfőnök: Vászon Sándorné

Gertner Katalin

Kersch Tamás

Békefi iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Mészáros Sándorné

Bieber Norbert
Csillag Péter
Dublecz Tamás
Esső Viola
Ganczler Piroska

8.b.

Hidvégi Angéla
Kiss József
Kovács Áron
Kozma Árpád
Maász Katalin

osztályfőnök: Szémann Zsuzsanna

Böcskei Anita
Dobos Andrea
Haik Norbert
Horváth Attila
Kiss Teodóra

Lipp Mária
Mészáros Piroska
Pálinkás Edina
Pálmai Zoltán
Schoffhauser Mónika

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Bálint Rita
Dombi Péter
Holl Katalin
Horváth Tamás

Koltai Anita
Kun Klaudia
Kuzmann Ágnes
Oláh Zoltán

Pongrácz Andrea
Sipos Zsolt
Vajcs Gábor

Akikre büszkék vagyunk
Megyei szaktárgyi versenyek
Pintér Andrea

Kazinczy Szépkiejtési verseny

1. helyzett
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Kazinczy Emlékérem tulajdonosa
Felkészítő: Horváthné Pintér Magdolna

Janus Zsuzsanna

Kazinczi Szépkiejtési verseny 7.osztály

2. helyezett

Felkészítő: Hortváthné Pintér Magdolna

Schnellbach Ádám

Német nyelvi verseny

1. helyezett

Felkészítő: Rimainé Wittmann Erika

Hevesy György kémia verseny 7. osztály

1. helyezett

Felkészítő: Mayerné Szaturi Ágnes

Mixtai Melinda

történelem verseny 8.osztály

10. helyezett

Felkészítő: Molnár Józsefné

Herczeg Marietta

Kaán Károly környezetismereti vetélkedő 6.o. 2. helyezett
Felkészítő: Dr. Galambos Istvánné

Kovács István

Kaán Károly környezetismereti vetélkedő 5.o. 2. helyezett
Felkészítő: Müllerné Vida Krisztina

Kiss Norbert

Víz világnapja pályázat 7.osztály

1. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Rimai Krisztina

Víz világnapja rajz pályázat 6. osztály

1 helyezett

Felkészítő: Lajkó Tiborné

Vajcs Szilvia

Víz világnapja rajz pályázat 6.osztály

2. helyzett

Felkészítő: Szeifert György

Boros Bence

Zrínyi matematika verseny 6.osztály

5. helyezett

Felkészítő: Havasi Dezsőné

Csapatverseny

Zrínyi matematika verseny 7. osztály

4. helyezett

Felkészítő: Berkó Éva, Farkas Józsefné

Zrínyi matematika verseny 6.osztály

5. helyezett

Felkészítő: Havasi Dezsőné

Zrínyi matematika verseny 3. osztály

10. helyezett

Felkészítő: Szabó Lászlóné, Wittmann Antalné

Bors Balázs

Német nyelvi verseny

5. helyezett

Felkészítő: Mánya Terézia

Kovács Áron

Hevesy György Kémia verseny

6. helyezett

Felkészítő. Másli Margit

Lattenstein Zoltán

Telki Pál földrajz-földtan verseny
Országos döntő

1. helyezett
9. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tiborné

Országos kötélugró verseny
Csapat
Csapat
Csapat

felnőttek kategóriában
serdülők kategóriában
gyermek kategriában:

4. helyezett
3. helyezett
5. helyezett

mezei futóverseny 2. korcsoport

3. helyezett

2. korcsoport
összetett 2. korcsoport

4. helyezett
3 és 4. helyezett

Megyei sportversenyek
Csapatverseny
Lány kézilabda csapat
Lány csapat

Felkészítő: Tribel András

Major Aranka
Rottenbücher Anita
Lánycsapat
Kukoda Judit

egyéni összetett

5. helyzett

100 m síkfutás

4. helyzett

négypróba 2. korcsoport

3. helyzett

négypróba 2. korcsoport

3. helyzett
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Tunner Karolin
Kovács Márta

súlylökés

3. helyezett

magasugrás
országos

1. helyezett
14. helyezett

Felkészítő: Tribel András

Fiúcsapat

speciális négytusa

2. helyezett

Felkészítő: Kaszner Éva

Visszaemlékezés
Slajchó György:

10 év iskola igazgatóként
1987. augusztus 1-vel, pályázat útján lettem a Reguly Antal Általános Iskola
igazgatója.
Elsődleges feladatomnak tekintettem az iskola tárgyi és személyi feltételeinek a
megismerését, hogy meghatározhassam a saját és a tantestület középtávú
feladatait.
A tárgyi feltételek javulását, a tantermek számának növelése, egy új tornaterem
építése, a fűtés korszerűsítése és az oktatástechnikai eszközök korszerűsítése
jelenthette. A személyi feltételekkel kapcsolatosan a tantestületi egység
megteremtésével párhuzamosan fontosnak tartottam, az új oktatási törvény
megismerését, a tehetséggondozás lehetséges pedagógiai módozatait, a gyengébb képességű tanulók
személyre szabott segítségét. Erre az időszakra esett az oktatási törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtása, többek között az iskolaszék, a közalkalmazotti tanács és diáktanács megalakítása.
Az 1987. évi adatokhoz viszonyítva, az 1990-es évek első felére a tanulói létszám közel hatszáz főre
emelkedett. A tanulócsoportok száma huszonnégyre nőtt. A fogyatékkal élő diákjainkat, négy
csoportban tanítjuk. A tantestületben a szakos tanári ellátottságot száz százalékra sikerült emelni.
A napközis otthonos szolgáltatást háromszáznegyven diákunk igényelte, és ez a létszám indokolta az
ebédeltetés helyi megoldását, az ebédlőt és a melegítő konyhát.
Az 1992-93-as tanévben indítottunk egy német tagozatos osztályt, ami azt jelentette, hogy a gyerekek
elsőtől nyolcadikig tanulhatták a német nyelvet.
Az 1993-94-es tanévben rajz-vizuális program alapján dolgozó osztályt indítottunk. Több
tanulócsoportban bevezettük a Zsolnai-programot a magyar nyelv és irodalom eredményesebb
tanítása-tanulása céljából.
Igen népszerű volt az 1989-ben bevezetett „Reguly-hét”. Ez a tanév utolsó hete, ahol a tanulók és a
nevelők közösen szerveztek különböző versenyeket, vetélkedőket.
1988-tól Reguly Emlékplakettet alapítottunk, amelyet azoknak a diákoknak
adományoztunk, akik nyolc éven keresztül kiválóan tanultak. A plakett
tervezője: Opra Szabó István szobrász, a
plakett tartó faragott kazetta tervezője és
készítője Bácsi Gyula, faszobrász. .
Bevezettük a nyolcadik osztályosok részére a
tanév végi tudásszint mérést, ami jelentősen
emelte az esélyt a továbbtanulásra. A végzős
diákjaink – néhány kivételével – felvételt nyertek a választott
középiskolákba.
Iskolánkban a hitoktatást megszerveztük és ezzel együtt a cserkész mozgalmat is, amelyben a tanulók
aktívan részt vettek.
Az iskola tanulói közül, tanévenként közel száz diák tanult a zeneiskolában. Diákjaink sportolási
lehetőségében minőségi változást jelentett a sportudvar és az új tornaterem megépítése.
A nagy beruházásnak számító létesítményt 1994-ben Dr. Fodor Gábor, Művelődési Miniszter
ünnepélyes keretek között adta át az iskolának és a városnak.
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Az egy évtizedes igazgatóságom időszakára kitűzött célok, nem lettek volna megvalósíthatóak a
tantestület, a kollegák együttműködése nélkül. Ezért is volt vezetői alapelvem egyike, talán a
legfontosabbika, hogy a tantestület tagjaiban ne beosztottakat, hanem pedagógus társakat lássak. Ezért
is törekedtem, vezetői ténykedésem első napjától kezdve a kollegákkal való humanitáson és kölcsönös
megbecsülésen alapuló jó munkakapcsolatra.
Hogy ez nem volt sikertelen, ezt bizonyította számomra az őszinte, meleg és meghatott búcsú, amikor
1997-ben – nyugdíjba vonulásomkor – megváltam az igazgatói széktől és munkatársaimtól, akikre
mind a mai napig szeretettel gondolok vissza.

Szaturiné Biber Mária

Hagyományápoló német nyelvi tábor
A Művelődésügyi és Közoktatásügyi Minisztérium kisebbségi Főosztálya és a Magyarországi Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Hivatal támogatása ebben az évben is lehetővé tette a hagyományápoló német
nyelvi tábor megszervezését.
1997. július 21és 26. között a Békefi Antal és a Reguly Antal Általános iskolából ötven tanuló vett
részt a Reguly Antal Iskola épületében megtartott nyelvi foglalkozásokon, és az azt követő délutáni
programokon. A gyerekek délelőttönként, négy tanítási órán, három tanulócsoportban dolgoztak. Az
oktatási cél, a meglévő nyelvi ismeretek felelevenítése és a kommunikációs készség fejlesztése volt.
A gyerekek motiváltsága lehetővé tette a dal, tánc és dramatikus játék megtanítását, mely színessé,
élénkké tette a tanítás, tanulás folyamatát. Pedagógusnak, diáknak egyaránt élmény volt olyan kis
csapat tagjának lenni, melyet a hasonló érdeklődés, a választott nyelv szeretete verbuvált össze.
A délutáni programok célja a környék természeti szépségeinek megismerése volt. A Három-hegyen
megvívott számháborúban, a két iskola csapata mérte össze erejét. Vidám beszélgetés közepette
vonultunk ki Tündérmajorba, lovagolni és horgászni. Az erdei gyalogtúra fáradalmait feledve
versenyeztek egymással kicsik és nagyok a kardosréti erdőszélen megrendezett játékos vetélkedőn. A
bakonybéli kirándulás, a festői környezetben álló szent Gellért-kápolna és az odvaskői barlang
mindenki tetszését elnyerte. A tábor hagyományosan egy egész napos kirándulással zárult. A séta a
Jeli Arborétumban, a Vár-múzeum megtekintése Sárváron és a lubickolás a termálfürdőben, nagy
élményt jelentett a gyerekek számára.

A nyelvi tábor résztvevői a Reguly iskola épülete előtt
A rég nem látott osztálytárs megpillantásakor felcsillanó őszinte öröm a gyerekek szemében, az a
boldog mosoly, melyet egy új barát megtalálása vált ki és a jókedvű vidám beszélgetések alapján
elmondhatjuk, hogy jól érezték magukat a gyerekek ez alatt az egy hét alatt, és nem bánták meg, hogy
a nyári vakáció idején ismét beültek az iskolapadba.
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Bakyné Fenyvesi Erzsébet:

Német nemzetiségi oktatás
Iskolánkban az 1996-1997-es tanév óta folyik német nemzetiségi nyelvoktatás. Azok a tanulók, akik
ezt a képzési programot választják, első osztálytól tanulhatják a német nyelvet, heti öt órában. Az első
évfolyamban bábjáték (Kaspertheater) keretében, játékos formában ismerkednek a német nyelvvel és
kultúrával, majd második osztálytól kezdik az írás-olvasás tanulását is.
Nyolcadik osztályra legjobbjaink elérik az alapfokú nyelvvizsga szintjét. A 2003-2004-es tanévben
nyolc fő tett alapfokú nyelvvizsgát, a 2005-2006-os tanévben hat fő.
Minden tanévben részt veszünk az országos német nyelvű tanulmányi versenyen, ahol tanulóink szép
eredményeket érnek el.
A nemzetiségi nyelvoktató program, nemcsak a nyelv tanításával, hanem a nemzetiségi kultúra
ápolásával is foglalkozunk. Múzeumlátogatásokat, múzeumi órákat szervezünk a veszprémi Laczkó
Dezső Múzeum idevonatkozó kiállításaira.
Felkészítjük diákjainkat a Városlődi Német Nemzetiségi „Ki Mit Tud”-ra, ahol a közelmúltban
néptánc, vers és próza, valamint kórus kategóriában értünk el dobogós helyezést.
Tanulóink egyre szélesebb körben folytatnak levelezést testvérvárosunk, Pohlheim diákjaival.
A német nemzetiségi nyelvoktatásban részesült és végzett tanulóink nagy része, nyelvtagozatos
középiskolákban folytatja tanulmányait, ahol jól hasznosítják az itt tanultakat.
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1997-1998
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Mayerné Szaturi Ágnes

Benis Róbert
Gecsei Judit
Gecsei Sándor
Harth Erika
Horák Tamás
Hóman Mónika
Janus Zsuzsanna
Jánosi Judit
Kiss Norbert

8.b.

osztályfőnök: Berkó Éva

Berkes Balázs
Bittmann Katalin
Dobos Szilvia
Fogl Krisztián
Hamvasi Tamás
Hédl Mariann

8.c.

Hollender Anikó
Koltay Szabolcs
Lamszider Anikó
Manninger Annamária
Németh Bálint
Palotai Gábor

Rigó Balázs
Schmidt Roland
Schnellbach Ádám
Sebestyén Ádám
Szabó Adrienn
Szabó László

Széles Tímea
Tóth Bálint
Wittmann Zsolt

Kiss Renáta
Lattenstein Zoltán
Nagy Péter
Mészáros Milán
Németh Gergely
Pintér Andrea

Pucsek Katalin
Szucsik László
Takács Gergely
Várady Petra

osztályfőnök: Lajkó Tiborné

Andócs Róbert
Baumann Péter
Berkesi Balázs
Berkesi Róbert
Deutsch Judit
Dobróka Balázs

8.e.

Kovács Zsuzsanna
Molnár Eszter
Mühlbauer Zsuzsa
Pleszinger Dóra
Sánta Bálint
Sümegi Krisztina
Steierlein Renáta
Szelthoffer Zoltán

Dombi Imre
Fogl Krisztián
Földesi Adrienn
Gombás Ildikó
Honyecz Péter
Kiss Bernadett

osztályfőnök: Vászon Sándorné

Benis Tamás
Fusz Kálmán
Lódor Mónika

György Szabolcs
Kázik Róbert
Pálfi Éva

Stéber Anna
Pintér Zsuzsanna
Vadasi Attila

Békefi iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Mánya Terézia

Balassa Máté
Eszlinger Beáta
Fellenbeck Balázs
Hoffmann Nikoletta
Hubay Sándor
Hungler József
Kohlinger Rita

8.b.

Kollwentz Petra
Kovács Tibor
Kovács Tünde
Máj Attila
Moór Gábor
Navratyil Zsolt
Németh Kornél

Pálfalvi Richárd
Polgár Andrea
Sági Kinga
Sági Marianna
Sályi Balázs
Schvéger Nikoletta
Szabó Anita

Szabó József
Szakács István Milán
Szemes Bernadett
Szirbek Korinna
Tenk Zoltán

Regenye Melinda
Simon Jenő
Szandi István
Torkos Anita
Tunner Karolin
Vajcs Márton

Vankó István
Varga István
Varga Natália
Véber István
Volf Éva

osztályfőnök: Bárány Judit

Bors Balázs
Cziráki Gábor
Diósi Beáta
Ganczler Zoltán
Gurdon Gábor
Hoffmann Zsolt

Kovács G. Márta
Kovács Tamara
Kugler Anita
Mezős Gergő
Németh Szilárd
Pleszinger Tímea
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*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Bartha Emese
Bieber Melinda

Csekő Balázs
Jelencsik Barnabás

Széles Noémi,
Ungvári Ádám,
Varga Noémi

Szabó Adrienn és Berkesi Judit a Reguly Múzeumban

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai:
Janus Zsuzsanna, Sümegi Krisztina,
Koltay Szabolcs, Rigó Balázs,
Schnellbach Ádám, Lattenstein Zoltán

Megyei szaktárgyi versenyek
Területi Masszi József szavalóverseny
Varga Lajos
Hajnal Tünde
Hermann Orsolya
Rimai Dávid

1. helyezett
2. helyezett
1. helyezett
3. helyezett

Területi környezetismereti verseny
Jelencsik Mátyás
Keresztesi Máté
Szeifert Ármin

1. helyezett
1. helyezett
2. helyezett

Országos cselgáncs verseny
Világi Krisztián
Varga Ramóna

54 kg kategória
36 kg kategória

1. helyezett
1. helyezett

Kötélugró Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport:

Rigó Emese

7. helyezett
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III. korcsoport:

III. korcsoport:

Szabó Réka
Szabó Adrienn
Rottenbücher Anita
Tóth Judit
Lamszider Anikó
Molnár Eszter
Szammer Melinda

8. helyezett
4. helyezett
5. helyezett
6. helyezett
1. helyezett
4. helyezett
5. helyezett

Megyei Sportversenyek
Lánycsapat
Kukoda Judit
Vágenhoffer Krisztián
7-8. o. lánycsapat

4x100 váltó

2. helyezett

100 m síkfutás

3. helyezett

kislabdahajítás:

3. helyezett

összetett

3. helyezett

7-8. o. fiúcsapat

összetett

4. helyezett

Tudósítás és riport
Magyar szamuráj irányította a csatát
A gimnazista Rigó Balázs nem érzett honvágyat, beilleszkedett a japán közösségbe
Balla Emőke

Rigó Balázs (a képen középen) egy
évet töltött Japánba, az AFS
nemzetközi diákszervezeten jutott ki.
Azért jelölte meg elsőként ezt az
országot, mert érdekelték a keleti
sportok, itthon is kendózott.
Egy átlagos japán család életébe
kapcsolódott be. Megtanult beszélni,
ezer írásjelet képes használni. Részt
vett szamuráj ünnepségen, buddhista
templom
szertartásán.
A
balatonalmádi
Magyar-Angol
Tannyelvű
Gimnázium
diákja
élményekkel gazdagon tért haza.
Balázs
egy
évig
kendózott
Veszprémben. Szerette ezt a sportot,
önfegyelemre és gondolkodásra tanította. Mikor meglátta az AFS nemzetközi diákszervezet felhívását,
jelentkezett, Japánt jelölte meg úticélul. Mivel a Távol-Keleten áprilistól márciusig tart az iskolai
tanév, az első év első féléve után utazott el. (Az almádi gimnázium mércéje szerint ez már a második
év volt, hiszen ott egy nulladik, alapozó esztendő is van.) Bemutatkozó levelet küldtek egymásnak,
Balázs japán szülei ötven év körüliek voltak, az apa egy autóalkatrészeket gyártó cégnél dolgozott,
reggel nyolctól, este nyolcig, az édesanya, háziasszony. Balázzsal egyidős volt a fiú, tizenhét éves,
mérnöknek készült, két évvel idősebb nővére angol-kommunikáció szakos egyetemista. Toyohashi
városban élnek (Nagoyától hetven, Tokiótól kétszáz kilométerre), egy átlagos kis lakásban. Kezdetben
angolul beszélgettek egymással, később egyre többet japánul. Balázs úgynevezett „magasiskolába”
járt, ami hazai középiskolának felel meg.
– A japán iskolarendszer különbözik a magyartól – meséli Balázs. – Hat év általános iskola után
három év a középiskola, majd három a „magasiskola”, ezután lehet továbbtanulni. Fél kilenctől,
négyig iskolába jártam, délután edzések, foglalkozások voltak. Minden második szombaton is
mentünk iskolába, hétvégenként kirándultunk.
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Balázs mindenféle órára bejárt, a japán nyelvet intenzíven tanulta. Állítja, hogy könnyebb, mint az
angol nyelv, főként a beszéd, az írás azonban nehéz. A diákoknak kétezer írásjelet kell ismerniük az
érettségiig, de már ezerötszázzal is elboldogul az ember, képes elolvasni az újságokat. Balázs egy év
alatt ezer írásjelet tanult meg. Itthon decemberben szeretne nyelvvizsgázni.
Kérdezem, mit ettek? – Rizst rizzsel, zöldségekkel – válaszolja. Hús nem sok van, a tenger
gyümölcseit (rákot, halat, polipot, kagylót, moszatot, tintahalat) szeretik. – Nem néztem a kaját, hanem
ettem, ez volt a legjobb módszer. Éhes voltam, mindent megettem.
A magyarok a japánokról úgy tudják, hogy sokat dolgoznak, zárkózottak, nem barátkoznak, de Balázs
rácáfol erre. Barátságosak, szívesen fogadják a külföldit, érdeklődnek országa, városa iránt.
Magyarországról Budapest, a tokaji bor, a herendi porcelán jut az eszükbe, de ismerik Liszt Ferencet
és Kodály Zoltánt, Neumann Jánost és Rubik Ernőt. Amiben viszont különböznek tőlünk, az az
udvariasságuk. – A tiszteletadási formuláknak nagy jelentőségük van, én még most is tanulom, ezt a
legnehezebb elsajátítani – közli Balázs. – Vannak alázatos és magasztos formulák, máshogy illik
köszönni a házon, a cégen belül illetve az azon kívül dolgozónak. A japánok nem mondanak
kategórikus nemet, helyette azt, hogy talán, lehetséges, esetleg.
– Mire emlékszem szívesen? Részt vehettem egy szamuráj ünnepségen, én voltam a főszamuráj, a
sereg vezére – közben szülei fényképeket mutatnak a jeles alkalomról. – Ez egy kosztümös felvonulás,
csatajelenet volt, én irányítottam a csatát. „Nagyszüleimnek volt egy étterme hozzánk közel, ott is
gyakran segítettem. „Pótapukám” mondta, hogy nyissak Magyarországon egy japán éttermet, nem
tartom elképzelhetetlennek. Japán apám unokatestvére pap volt egy buddhista templomban, sokat
mesélt a buddhizmusról, a vallási szokásokról.
Balázs nem érzett honvágyat. Beilleszkedett a japán közösségbe, jól érezte magát, sportolt,
megszerezte az első dant. Csak a szüleinek hiányzott. Bár tudták, hogy fiúk talpraesett, érett felnőtt,
megállja önállóan a helyét, karácsonykor mégis megsiratták. Akkor már nagyon várták haza,
februárban érkezett. Balázs most ismét a balatonalmádi gimnáziumba jár, folytatja az edzéseket, a
nyelvet sem szeretné elfelejteni, nyelvórákra jár.
Még nem tudja, mit kezd az egzotikus nyelvvel, de szeretné később hasznosítani, talán tolmács lesz,
vagy idegenvezető. Nem vész kárba a tudás, az élményeket is őrzi.
(Napló 2001. március 10.)

Újra cselgáncsoztak Zircen
A Bakony fővárosában, Zircen éppen harminc évvel ezelőtt rendeztek utoljára cselgáncsversenyt. A
mostani rendezvénynek azért lehettek a zirciek a házigazdái, mert Vincze Ferenc állhatatos
nevelőmunkájának eredményeként a városbeliek ismét sikereket érnek el a különböző versenyeken.
A Reguly iskola lelátója zsúfolásig megtelt, amikor huszonkét klub százharminckét versenyzője
bemutatkozott. A lányok és fiúk egész nap versengtek a tatamikon. Ott volt Nagy György, az Északdunántúli Regionális Szövetségé és Fazakas Tamás, a megyei szervezet elnöke is. Dr. Varga Tibor
polgámester köszöntő beszédében a diák- és gyermeksport fontosságáról beszélt, illetve arról, hogy
Zirc város büszke a Zirc VSE sportolóinak legújabb kori sikereire.
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1998-1999
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Keresztesi Andrea

Boros Bence
Hebling Petra
Hermann Judit
Hoffmann Anett
Hóman Hajnalka
Horváth Richárd
Kovács Eszter
Kovács Nikoletta
Kucsera Katalin
Mazalin Zsolt

8.b.

osztályfőnök: Dr.Galambos Istvánné

Altner István
Bierbauer Zoltán
Bujtás Gergely
Dobos Zsófia
Drexler Brigitta
Herczeg Marietta

8.c.

Hummel Zsolt
Ihász Adrienn
Kiss Henrietta
Krabácz Éva
Kukoda Judit
Link Tamás

Mészáros Imre
Rimai Krisztina
Szabó Balázs
Szabó Dávid
Temesvári Zsolt
Török Mónika

Vajda Diána
Vágenhoffer Krisztián
Wolf Mónika

Réthalmi Zoltán
Szabó Péter
Szakács Attila
Szöllősi Zoltán
Takács Eszter
Tell Ágnes

Vajcs Szilvia
Vajda Ákos
Varga Annamária

Molnár László
Németh Nóra
Nikovics Judit
Pálfi Katalin
Primász Krisztián
Steiner Gábor

Szalai Teréz
Varga Tamás
Véber Dániel
Véber István

osztályfőnök: Rimainé Wittmann Erika

Berkesi Gergő
Gémes András
Gémes Mária
Hoffer Gergő
Horváth Gyöngyi
Kanyár Brigitta

8.e.

Molnár Ildikó
Nagy Lajos
Pacher Judit
Palkovics Eszter
Répás Gergő
Tenyeri Krisztián
Tóth Judit
Török Renáta
Vajcs Gábor
Wittmann Judit

Kerner Mariann
Kotra Kornél
Lingl Gábor
Magyar István
Miszi Helga
Orbán Szilvia

osztályfőnök: Vászon Sándorné

Dér Edit
Futó Tamás
Járóka Ágnes
Juhász Gábor
Máté Attila
Petrovics Zoltán

Regenye Melinda
Strasszer László
Szukop Ferenc
Vida Lajos
Wind Nikoletta

Békefi iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Máj Imréné

Csaba Lilla
Csaplár Árpád
Gerván János
Hédl Máté
Kaszás Olivér
Kiss Ilona

Kiss Zsuzsanna
Kukoda Norbert
Lencse Melinda
Magyar József
Magyar László
Mánya Heléna

172

8.b.

osztályfőnök: Németh Gyuláné

Antal Kinga
Bachstetter Katalin
Borbás Kálmán
Czuppon Bálint
Fazekas László
Gurdon Eszter

Hoffmann Mónika
Horváth Judit
Horváth Szabolcs
Járfás Győző Péter
Kiss László
Kovács Zoltán

Lezsák Csaba
Nagy Alexandra
Ravasz Mónika
Répás Marietta
Sályi Melinda
Seliga Ádám

Szabó Zsuzsanna
Szemes János
Tar László
Török Erzsébet
Trestyén Ildikó
Vankó Zsolt

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Hatosztályos gimnáziumba folytatta tanulmányait
Csillag Judit
Magyar Renáta
Pej Mónika
Szabó Réka

Bakí Mária
Fodor Balázs
Maródi Anita
Ungvári Etele

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Hermann Judit, Pacher Judit,
Wittmann Judit, Répás Gergő,
Herczeg Marietta, Boros Bence
Kukoda Judit, Vajcs Szilvia,
Rimai Krisztina

Megyei szaktárgyi versenyek
Horváth Dávid

Zrínyi matematika verseny 4. osztály

5. helyezett

Felkészítő Szalainé Reszegi Ilona

Boros Bence

Zrínyi matematika verseny 8. osztály

2. helyezett

Felkészítő Havasi Dezsőné

Csapatverseny

Zrínyi matematika verseny 8. osztály
Csapat tagjai: Boros Bence, Répás Gergő, Herczeg Marietta

2. helyezett

Felkészítő: Havasi Dezsőné

Hermann Judit

Kazinczy szépkiejtési verseny 7-8. osztály

1. helyezett

Felkészítő: Molnár Józsefné

Magyar István

Közlekedési ismereti verseny 8. osztály

7. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Csapatverseny

Technika verseny
3. helyezett
Csapat tagjai: Boros Bence, Mazalin Zsolt, Várszegi Márk
Felkészítő: Kirsch Ábel

Miszi Helga

Történelem verseny

10. helyezett

Felkészítő: Keresztesi Andrea

Rimai Krisztina

Német nyelvi verseny 8.osztály

8. helyezett

Felkészítő: Rimainé Wittmann Erika

Kovács István

Hevesy György kémia verseny 7. osztály

5. helyezett

Felkészítő: Mayerné Szaturi Ágnes

Szabó Dániel

Kaán Károly term. és körny. ism. verseny

10. helyezett

Felkészítő: Müllerné Vida Krisztina
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Kovács István

Teleky Pál földrajz-földtan verseny 7. osztály

3. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tiborné

Herczeg Marietta

Teleky Pál földrajz-földtan verseny 8. osztály

3. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tiborné

Hermann Ottó biológia verseny 3. hely
Felkészítő: Dr Galambos Istvánné

Kovács Eszter

Víz világnapja irodalom 4. korcsoport

1. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Megyei sportversenyek
Kukoda Judit
Fiú csapat
Leány csapat
Rétfalvi Zoltán
Kézilabda lány csapat

Labdarugó lány csapat
Bognár Vivien
Benis Marianna
Kacsala Gergely
Kacsala István
Török Renáta

távolugrás

1. helyezett

4x100 m 2. korcsoport

1. helyezett

4x100 1. korcsoport

2. helyezett

100 m síkfutás
3. korcsoport

3. helyezett
3.helyezett
3. helyezett

60 m síkfutás
magasugrás

3. helyezett
1. helyezett

súlylökés

1. helyezett

magasugrás

1. helyezett

magasugrás

2. helyezett

1956 m futás

1. helyezett

1998. év legjobb zirci sportolói
kötélugrás:

Punk Andrea, Punk Éva, Rottenbücher Anita, Győri Nikoletta, Wurst Anikó,
Fekete Krisztina
Varga Ramóna, Világi Krisztián
Hebling Péter
Bujtás Gergő

cselgáncs:
kézilabda:
labdarúgás:
Az év csapata: Kötélugrók Európa Bajnokság 5. helyezett csapata
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Iskolaújság

Tudósítás és riport
Müller Anikó:

Tavaszias hangulatú zirci gálaműsor
Odakünn sűrűn hullt a hó, de a zirci Reguly iskola tornacsarnokában a városi kórus éneke igazi tavaszi
hangulatot varázsolt.
Szinte kicsinek bizonyult a hely, olyan sokan voltak kiváncsiak, a Tavaszi napok keretében rendezett
gálaműsorra, amelyet megtiszteltek jelenlétükkel a német testvérváros, Pohlheim vöröskeresztes
küldöttségének tagjai is.
Beke Gyuláné alpolgármester Asszony megnyitójában a bejegyeztetés alatt álló Város Kultúrájáért
Alapítványról beszélt, amelyet a Művelődési Központ kezdeményezésére hozott létre néhány lelkes
zirci polgár.
A gálaműsor izelítőt nyújtott a városban működő amatör művészeti csoportok színes munkájából, de
felléptek egyéni műkedvelők is. A városi kórus a tőle megszokott színvonalat produkálta. Az
Eszterlánc Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjának tagjai most először léptek színpadra. A házigazda
Reguly Általános Iskolát több csoport is képviselte. Nagy sikert aratott a Katicabogár tánc- és a Mikka
makka jelenet (mely a fotón látható). A Békefi Általános Iskolából a Német Hagyományőrző
tánccsoport sváb táncokat mutatott be. A Nyugdíjasok klubja, mint minden hasonló rendezvényen,
most is kitett magáért versmondásban és nótázásban.
Két zenekar is szórakoztatta a közönséget. Meglepetést nyújtott a novemberben alakult Cuha Delta
Bluesbrekers, de sikert aratott a Hangtalan világ is. A fúvószenekar létszámban és repertoárban is
bővült, szinte minden nagyszabású városi rendezvényen jelen vannak. A gálaműsort az Eszterlánc
Néptáncegyüttes ifjúsági csoportjának produkciója zárta.
A csaknem három órán át tartó program bevételét – a közönség önkéntes adományát – közel
tizenháromezer forintot a szervezők és a fellépők felajánlották a Zirc Város Kultúrájáéért Alapítvány
javára.
(Napló 1998. március 24.)
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Jótékonysági gála Zircen
1998. június 6.
A rendezvényt az iskola értelmi fogyatékos tanulói
megsegítésére szervezték. A műsorban fellépett
Veszprém város Vegyeskara, a Golding Tánc és
Sportegyesület, Galambos Ferenc bűvész, Szalay
Miklós és Pichner Katalin ének, a veszprémi
Anaconda Rock And Roll Klub, a zirci
néptáncegyüttes, valamint az iskola tanári kórusa és
diákjai.

Müller Anikó:

Sérült tanulók versenyeztek Zircen
1999. május 3-án, Zircen rendezték meg a Megyei Pedagógiai Intézet támogatásával a már
hagyományos, évente szervezett megyei komplex tanulmányi versenyt, a hatodik és hetedik osztályos
értelmileg enyhe fokban sérült tanulók számára.
Azért éppen a bakonyi kisvárosban most először, mert a Reguly Antal Általános Iskola eltérő tantervű
tagozatán tanulók száma az óbányai nevelőotthon és iskola megszűnésével, illetve a családi házas
rendszer kiépülésével közel nyolcvan főre nőtt. Jelenleg két alsós, öt felsős osztályban folyik az
oktatás, de a következő tanévben tizedik osztályt is indít az iskola.
Túl ezen, a „regulis” tanárok örömmel vállalták a verseny lebonyolítását, melyen részt vett Ajka, Pápa,
Várpalota, Veszprém, Sümeg és Gic négy-négyfős csapata. Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt a
pedagógiai intézetből Tarjányi Mária, valamint a pápai iskola igazgatója, Persaits László.
Wohlfart Zsuzsanna, a zirci Reguly iskola igazgatója köszöntötte a diákokat, felkészítő tanáraikat, s
megtiszteltetésként értékelte, hogy ők kapták meg a rendezési jogot.
A komoly ismereteket játékos formában számonkérő „állomások” teljesítése után minden csapatnak
mestervizsgát kellett tennie a „céheknél”, s így nyerhették el valamilyen kismesterség mesteri
bizonyítványát. Készítettek agyagedényeket, ékszereket, kalapokat és péksüteményeket.
A győztesek a Gici Általános Iskola tanulói lettek.
(Napló 1999. május 15.)

Rengeteg díjazott volt Zircen
Harmadik éve őrzik azt a szép hagyományt Zircen, hogy minden esztendő elején köszöntik az előző év
legjobb sportolóit, edzőit, sportvezetőit, szponzorait.
1999. márciusában Varga Tibor polgármester állt a zsúfolásig megtelt tanácsteremben a mikrofon elé,
hogy köszöntse a megjelenteket.
Elmondta, örül, hogy színesedik a város sportpalettája, és egyre több sportágban rendeznek
versenyeket.
- Bízom abban, hogy a gazdasági élet szereplői közül sokan „felfedezik” majd a sportot, és az
önkormányzat mellett támogatni fogják. Soha ne legyen rosszabb évünk, mint a tavalyi! – zárta a
polgármester.
A hatalmas tárgyalóasztalról folyamatosan fogytak a különböző gyönyörű érmek, plakettek,
virágcsokrok, oklevelek. Minden ünnepeltet, óriási taps köszöntött, a legkisebbektől a legnagyobbakig
sokaknak jutott a hét sportágban és nyolc kategóriában osztott emlékekből.
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Zirci hokis a válogatottban?
Eltérő tantervű iskolák tanulói fogtak padlóhoki botot, hogy összecsapjanak Zircen, a regionális
bajnokságon.
Hét csapat – két kőszegi, egy-egy tatabányai, soproni, győri, ajkai és zirci – játékosai harcoltak a
Reguly iskola tornatermében. Érdekesség, hogy a selejtezők során mindkét Veszprém megyei együttes
a jobbik, vagyis az „A” csoportba jutott. Sőt, a háigazdák ott is a bronzérmet szerezték meg, pedig a
kőszegi speciális olimpiai bajnok gárdával is megmérkőztek.
- Alaszkába rendezik meg a következő speciális olimpiai bajnokságot padlóhokiban – mondta
Kaszner Éva, a zirciek felkészítő pedagógusa. – A magyarok részvétele ugyan anyagiak miatt
egyenlőre bizonytalan, de a szakvezetők ezen a tornán is keresték a tehetséges játékosokat. Nem
kizárt, hogy egyik zirci fiú is bekerül a válogatottba, de hivatalos meghívót még nem kaptunk.
Egyébként jó hangulatú, remek verseny volt. Elképzelhető, hogy a jövő évi bajnokság házigazdája
Ajka lesz majd.
Végeredmény: „A” csoport……..3. Zirc
(Napló 1999. április 14.)
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1999-2000
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Havasi Dezsőné

Dobróka Péter
Gajdics Rita
Grósz Gergő
Hédl Krisztián
Horváth Orsolya

8.b.

Ríz Anett
Solymosi Péter
Szőnyegi Márton
Uri Zoltán
Várszegi Márk

Horák Edina
Keresztesi Dóra
Kertész Milán
Kovács Orsolya
Kucsera János
Lepczinski Attila

Link Melinda
Molnár Tamás
Nikovics Anna
Pej Hajnalka
Penics Norbert
Sümegi Edina

Temesvári Csilla
Timmer Alexandra
Vágenhoffer Roland

Koczor Sándor
Szórádi Péter
Szűcs Krisztián

Szűcs Norbert
Varga Anikó
Véber Mihály

Nagy Zsuzsanna
Orvos Nagy Tamás
Sebestyén Dávid
Seliga Ferenc
Skobrák Helga

Szloboda Hajnalka
Tenyeri Melinda
Vajcs Zsanett
Varga Imre

Horváth Béla
Hubay Gábor
Kiss Barbara
Kiss Roland Imre
Koszora Andrea
Polgár Gergely

Reiter Zalán
Salamon Balázs
Szőke Ádám Gábor
Tenk szabina
Trestyén Renáta
Vajda Zsolt

osztályfőnök: Lingl Zoltán

Ábrahám Pál Zsolt
Berkes Zsuzsa
Eisendreich Judit
Fellegi Zsuzsanna
Hebling Péter
Holczinger Mariann
Horváth Ágnes
Kiss Gabriella
Kukoda Péter
Link Zsuzsa
Magyar Krisztina
Müller Péter

8.e.

Kovács István
Kovács Réka
Mészáros Gergő
Nagy Anita
Neumann Zsolt

osztályfőnök: Molnár Józsefné

Ambrus József
Baki Sándor
Békefi Dóra
Bognár Szabolcs
Fallmann Dóra
Grüll Szabina

8.c.

Ircsik Anett
Kacsala István
Kajtár Renáta
Kiss Szabó Zoltán
Kocsis Imre

Németh Ákos
Németh Mária
Pongrácz Zsuzsanna
Rácz Mariann
Szakács Krisztina
Szakács Zsolt
Szilágyi Zsolt
Szolga Nikoletta
Torkos Zoltán
Veidinger István
Zwick Norbert

osztályfőnök: Kaszner Éva

Bertalan Szilárd
Bognár Krisztián
Dombi Zsolt

Jáger Balázs
Kecskés Ferenc
Kiss Roland

Békefi iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Homoki Csabáné

Ambrus Timea
Bacsák Gábor
Bogda Georgina
Bolla Erzsébet
Ender Norbert

8.b.

Hoffmann Zsuzsanna
Horváth Viktor
Kása Béla
Kovács László
Lencse Melinda

osztályfőnök: Máj Imréné

Bachstetter Tibor
Borbás Júlia
Borovszky Tamás
Böcskei Alexandra
Csizi Péter Károly
Dávid Péter

Dávid Renáta
Döme Norbert
Ekési Richárd
Gurdon Eszter
Hegyi Anita
Holczer Ádám

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Csekő Péter
Fodor Balázs

Pongrácz Mónika
Maródi Anita

Mészáros Tamás
Ungvári Etele

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Fellegi Zsuzsanna
Pongrácz Zsuzsanna
Szőnyegi Márton

Megyei szaktárgyi versenyek
Mészáros Gergő, Várszegi Márk életvitel, gyakorlati ismeretek
Csapatverseny
Technika verseny
Országos forduló
Csapat tagjai: Mészáros Gergő, Schnellbach Máté, Szőnyegi Márton

1. helyezett
1. helyezett
10. helyzett
10. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Fiskál Szandra

Zrínyi matematika 6. osztály

9. helyezett

Felkészítő: Keresztesi Gábor

Kazinczy szépkiejtési verseny 5-6. osztály

2. helyezett

Felkészítő: Futóné Berki Katalin

Sümegi Edina

Történelem verseny

8. helyezett

Felkészítő: Molnár Józsefné

Hevesy Gyögy kémia verseny 8. osztály

10. helyezett

Felkészítő: Mayerné Szaturi Ágnes

Tóth Julianna

Kazinczy szépkiejtési verseny
Országos Emlékérem

1. helyezett

Felkészítő: Slajchó Lujza

Német nyelvi verseny 7. osztály

8. helyezett

Felkészítő: Pöltl Edina

Ambrus Tímea

Kazinczy szépkiejtési verseny

3. helyezett

Felkészítő: Homoki Csabáné

Komlósi Ildikó

Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedő

9. helyezett

Felkészítő: Sömjénné Kaszás Nóra

Benis Csilla

Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedő

10. helyezett

Felkészítő: Sömjénné Kaszás Nóra

Hermann Orsolya

Megyei Nagy Bálint szavalóverseny

3. helyezett

Felkészítő: Nyáriné Nagy Angéla

Szigeti Bálint

Német nyelvi verseny 7. osztály

2. helyezett

Felkészítő: Rimainé Wittmann Erika

Reiter Zalán

Német nyelvi verseny 8. osztály

3. helyezett

Felkészítő: Szaturiné Bíber Mária

Salamon Balázs

Német nyelvi verseny 8. osztály

5. helyezett

Felkészítő: Szaturiné Bíber Mária

Keresztesi Dóra

Német nyelvi verseny 8. osztály

8. helyezett

Felkészítő: Pöltl Edina
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Puskás László

Víz világnapja 5-6. osztály

különdíj

Felkészítő: Kirsch Ábel

Polgár János

Verseghy nyelvművelő verseny 5-6. osztály

4. helyezett

Felkészítő: Futóné Berki Katalin

Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedő

3. helyezett

Felkészítő Papp Mária Magdolna

Szőnyegi Márton

Öveges József fizika verseny

6. helyezett

Felkészítő: Havasi Dezsőné

Hevesy Gyögy kémia verseny

7. helyezett

Felkészítő: Mayerné Szaturi Ágnes

Kovács István

Öveges József fizika verseny

11. helyezett

Felkészítő: Havasi Dezsőné

Hevesy György kémia verseny 8. osztály

7. helyezett

Felkészítő: Mayerné Szaturi Ágnes

Reguly csapat

Területi komplex anyanyelvi verseny
Csapat tagjai: Nagy Nikoletta, Róthweil Anna, Tárkányi Bence

2. helyezett

Felkészítő: Kirsch Lőrincné

Megyei Sportversenyek
Vajas Zsanett

Távolugrás

3. helyezett

Felkészítő: Földesi Katalin

Kézilabda lánycsapat

3. korcsoport

2. helyezett

Felkészítő: Tribel András

Fiú csapat 1. korcsoport

6 x 50 m gyors váltó

3. helyzett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Győri Nikoletta

Mezei futóverseny

1. helyezett

Felkészítő: Hutvágner Tamásné

Vágenhoffer Judit

Mezei futóverseny

2. helyezett

Felkészítő: Bácsiné Nyíri Éva

Kötélugrás országos diákolimpia
Győri Nikolett
Wurst Eszter
Rigó Emese

4. hely
7. hely
9. hely

Wurst Anikó
Fekete Krisztina
Csapat

6. hely
8. hely
5-6.hely:

Felkészítő: Kaszner Éva

1999. év legjobb zirci sportolói:
Kötélugrás:

Rottenbücher Anita, Kőrös Tamás, Wurst Eszter, Győri
Nikoletta, Wurst Anikó
Felkészítő: Kaszner Éva

Darts:
Kézilabda:
Cselgáncs:

Cziráki Zsuzsa
Felkészítő: Kaufmann Frigyes
Pálinkás Edina, Gulyás Ágnes
Felkészítő: Turi Tibor
Világi Krisztián, Dobos Norbert, Varga Ramóna, Dobos Mónika,
Német András, Bachstetter Milán
Felkészítő: id. Vincze Ferenc

Labdarúgás:

Hendrik Péter, Kovács Milán, Német Lajos
Felkészítő: Turi Tibor

Az év edzője: Kaszner Éva
Életműdíj: Kirsch Ábel
Különdíjas csapat: Reguly padlóhoki csapat

Felkészítő: Kaszner Éva
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Visszaemlékezés
Máj Imréné:

Erdei iskola
Iskolánk kiemelt nevelési területei tanítványaink környezeti és egészséges életmódra nevelése. A
csökkenő óraszámok mellett úgy érhetünk el eredményt, ha tanulóinknak közvetlenül mutatjuk be a
természet élő és élettelen értékeit, illetve az ember természetátalakító tevékenységét.
A természet a legjobb tanterem! Az
Erdei iskola projekt eszköz–, és
módszerrendszere sok lehetőséget
biztosít a nevelési és oktatási célok
komplex megvalósítására.
Az iskolaösszevonás előtt az 199899-es tanévben az akkori Békefi
Antal
Általános
Iskolában
szerveztük az első Erdei iskolát.
Akkor a két hatodik osztály tanulóit
vittük május utolsó hetében Zánkára,
a Gyermek és Ifjúsági Centrumba öt
napra. Az élményekben gazdag
napok megerősítettek abban, hogy
ezt a „vállalkozást” folytatni kell a
későbbiekben is. Így került sor 1999-2000. tanévben is az új típusú tanulási módszer megszervezésére.
2000. augusztus1-én megtörtént az intézmények összevonása. Az új összetételű iskolavezetés is
támogatta a korszerű tanítási-tanulási folyamat szervezését.
Iskolánk Pedagógiai Programjába is bekerült az Erdei iskolai projekt megvalósítása a mindenkori
hatodik osztályosok részére május utolsó hetében.
Az erdei iskola oktatási tartalma sajátos. A folyamat első része a rákészülés, mely a hagyományos
iskolai keretben történik szaktanárok irányításával. A tanulók csoportokba szerveződnek, majd
megválasztják vezetőjüket, aki irányítja, koordinálja a csoport rákészülési folyamatát.
A zánkai öt nap alatt a természetben figyelik meg mindazt, amit korábban megtanultak. Mindennap
valami újat, ismeretlen kalandot jelent számukra, ahol mindig van akadály, amivel meg kell birkózni.
A kirándulások és terepgyakorlatok során nyílik lehetőség az ember és környezet sokféle
kapcsolatának megfigyelésére, a természet csodálatos világának „felfedezésére” és a természetjárás
helyes szabályainak gyakorlására.
A Természettudományi Múzeum Boroszlán Oktatóközpont négy szakembere segíti munkánkat. A
zánkai öt nap alatt új környezetben, a megszokott módszerektől eltérő módon tevékenykednek, nem
szól a csengő, és a rossz jegy miatt sem kell szorongani. Az ismeretszerzés folyamatában aktivan
vesznek részt, egymást ösztönzik, segítik. Óriási közösségformáló hatása van az együtt eltöltött
napoknak. Az otthontól való távollét alatt önállóbbakká válnak, egymással szemben figyelmesebbek,
toleránsabbak és segítőkészebbek. Az egész gyermeki személyiség pozitív irányba formálódik.
Nekünk, pedagógusoknak is jó az erdei iskola, mivel kötetlenebb, de sokféle kapcsolat alakul ki
tanítványainkkal. Mód nyílik az alaposabb megismerésükre, jobban megnyilatkoznak, hiszen az erdei
iskola ideje alatt a szülőt is helyettesítjük számukra.
A hazaérkezés után kiértékeljük az öt nap eseményeit és élményeit. Néhány tanulói vélemény az
élménybeszámolókból:

„Ezt kihagyni nagy veszteség lett volna!„ „Nagyon jól éreztem magam!„ „Minden gyereknek el kellene
jutnia erdei iskolába!” „A kirándulások érdekesek, de fárasztóak voltak!„ „Jó volt a szabadban tanulni!”
„Izgalmas volt az esti égbolt távcsöves megfigyelése.” „Nekem a madárgyűrűzés tetszett a legjobban.”
„Jobban megismertük egymást és a tanárokat.” „Gyönyörű volt a táj, különösen a Balaton!”
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Ezek a tanulói vélemények is megerősítenek abban, hogy a szabadban folytatott környezeti nevelés
során szerzett élmény pótolhatatlan, ugyanúgy, mint a közvetlen tapasztalatszerzéssel nyert érzelmi
hatások.
A jövőben is szeretnénk erdei iskolát szervezni tanítványaink részére.

Tudósítás és riport
A tavaszi szünet előtti hét
programjai a zirci Reguly Antal
Általános Iskola diákjainak a
kerékpározás jegyében teltek.
A programok két okból kerültek
megrendezésre: az iskola diákjai
részt vesznek egy országos
akcióban, melynek feladatai e
témához kapcsolódnak, másrészt
közeledvén a jó idő és a szünet,
egyre
többen
veszik
elő
bringájukat. A diákok előadást
hallgathattak a szabályos gyalogos
és
kerékpáros
közlekedésről,
Kovács Zoltántól, a zirci rendőrség
zászlósától.
Így
ismereteiket
felfrissítve újból megszerezhették a
kerékpáros jogosítványt.
Tudásukat városi ügyességi versenyen mérhették össze, ahol igen népes számban vettek részt a
regulysok. A gyermekszervezőket, a versenyzőket a zirci vállalkozók ajándékával jutalmaztuk.
A kerékpártúra a Római – fürdőhöz vezetett, melynek során a gyerekek láthatták, tapasztalhatták a
turistautak tél utáni állapotát.
A hatodik osztályos tanulók riportokat készítettek: miért nincsenek és lesznek – e kerékpárutak
Zircen? cimmel.
Horváth László képviselő, bár sajnálja, de úgy látja, hogy a közeljövőben pénzhiány miatt
kerékpárutak nem épülhetnek. Fontosnak tartja a kerékpározást, mert aki azzal közlekedik, többet lát
környzetéből és talán jobban óvja, becsüli azt.
Szeifert György, aki az iskola tanára és a Sziget Környezetvédelmi Egyesület tagja nagy problémának
tartja, hogy Zircen a gyalogos közlekedés sincs megfelelően biztosítva. A városnak vannak olyan
területei, ahol az úttestet egyaránt használják gépjárművek és gyalogosok. Ez óriási veszélyforrás,
amin sürgősen változtatni kell.
A kerékpáros hét egyik fő eredménye – azonkívül, hogy sok gyerek megmozdult – hogy a regulys
diákok egy csoportjában elhatározás született: kezdeményezik egy olyan szervezet létrehozását,
melynek neve és célja: Diákok a környezetért.
Terveik között szerepel Zirc és környéke túristaútjainak rendszeres tisztántartása, karbantartása,
hulladékgyűjtési akció szervezése, szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek keresése, évenkénti
parlagfűírtás. Felvennék a kapcsolatot felnőtt környezetvédő egyesületekkel. Részt vennének
akciókban, meghívnák őket tanítási órákra és egyéb más fórumokra előadást tartani különböző
környezetvédelmi témákban.
A kezdeményezők bíznak abban, hogy találnak felnőtt segítőket.
Reguly Antal Általános Iskola Diákönkormányzata

Lukács Atya zirci koncertje
Ritka kivételes hely a mi vidékünk: három olyan minőségű Orgona is található egymástól egy-egy
napi járóföldre, amit Nyugat-Európában is irigyelnek tőlünk. Pannonhalma, Zirc, Tihany hangszerei a
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bencések, illetve a ciszterek jóvoltából redre fantasztikus zenei élményekben részesítik a hangszerek
királyának szerelmeseit. Így volt ez egy vasárnap délután, Áment Ferenc Lukács koncertjén is, ezúttal
az új zirci orgonán.
Áment Ferenc Pannonhalmán működik, Lukács atyaként tisztelik a bencések. Amikor néhány éve
szóba kerülhetett a zirci ciszterek hangszerének átépítése, a majdani hangkép megálmodására őt kérték
fel. Mindvégig rajta tartotta a szemét az Aquincumi Orgonaüzem munkáján, méghozzá örömmel, mert
igencsak pompás munkát tapasztalhatott, így a végeredmény az ő személyes sikere is – bár ezt
legendás szerénységével folyamatosan elhárítja.
Lukács atya ezúttal a Reguly Antal Általános Iskolában tanuló nyolcvanhat eltérő tantervű tagozaton
tanuló gyermek érdekében jótékonysági hangversenyt adott. Az eltérő tanterv gyakorlatilag az enyhe
értelmi fogyatékú értelmi sérült gyerekek tanítására utal. Velük mind a családoknak, mind az őket
oktató intézményeknek sokkal nehezebb a dolguk, bennük viszont mindig sokkal nagyobb a
várakozás. Az advent első vasárnapján különösképp hangsúlyos, és tetten érhető volt a felnőttek
reagálásában is, hiszen a koncert belépőjegyeiből huszonhétezer forint adomány gyűlt össze. Ez az
összeg a sérült gyermekek jövő évi táborozásának egyik alappillére lesz.
Külön színfoltja volt ennek a jótékonysági koncertnek, a helyi ciszter rend fiataljaiból alakult férfikar
megszólalása.
(Napló 1999. december)

A kimondott szó varázsa
Általános iskolások népművészeti fesztiválja
A Veszprémi Alapítványi Általános és Művészeti Iskola, Gyermekek
Háza harmadik alkalommal hirdette meg a megyei népművészeti
fesztivált.
A gyerekek két kategóriában nevezhettek; a Balaton-felvidéki és
bakonyi népmonda-, népmese-, valamint a népdalkincset elevenítették
fel.
A verseny jó alkalom volt arra, hogy felmérjék a gyerekek
beszédkészségét, vélekedtek a zsüritagok. Kevés alkalmuk van a
nyilvános szereplésre, hadarnak, sokan nem tanulják meg a tiszta,
érthető beszédet. Az itt szereplők azonban – különösen a felső
tagozatosok – meséjükkel élményt adnak, gyönyörködtetnek.
Kifejezően, tisztán beszélnek, biztos szövegtudással rendelkeznek.
Bebizonyosodik, hogy a kimondott szónak ma is van varázsa,
jelentősége.
A népművészeti fesztiválon helyezésket nem, csak különdíjakat
osztottak.
A népmesemondók közül kiemelték a hetedik osztályos Benis Csillát
a Reguly iskola felső tagozatos tanulóját. (a képen)
(Részlet a Napló 1999. november 22-ei számából)

Siker az oroszlánpályázaton
Kitűnő pályázatának köszönhetően szabadidős célokra százezer forintit nyer a zirci Reguly Antal
Általános Iskola.
A pályázatot a Generáli Providencia Biztosító hírdette meg azon intézmények között, melyek a postán
keresztül vele kötik a gyeremekek balesetbiztosítását. A feladatban, melyet az ovisoknak rajzban, az
általnos iskolások pedig fogalmazás formájában kellett megoldaniuk, bemutatták milyen állat az
oroszlán.
Az országosan beérkezett közel ezer munkából a zsűri százat választott ki, köztük három Veszprém
megyei intézményt.
(Részlet a Veszprémi 7 nap 1999. december 3-ai számából.)
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Díjazták a legjobb zircieket
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 2000-ben is látványos körülmények között jutalmazták
Zircen a város legjobb sportolóit, sportvezetőit.
A városban egyébként megadják a módját a legjobbak díjazásának, hiszen mindig lélegzetelállító
látvány fogadja a polgármesteri hivatal nagytermébe lépőt: a tömött széksorok előtt U alakú asztal
zsúfolásig tömve kupákkal, oklevelekkel, virágcsokrokkal. Ez most sem változott, hiszen a hölgyek,
az elismerés mellé virágot is kaptak, és természetesen a puszik és a kézfogások sem hiányoztak.
Minden kihívott vastapsot kapott a telt házas teremben, amiből szintén látszik, hogy nagy becsben
tartják a Bakony fővárosában a sportolókat. Ennek a véleménynek hangot is adott dr. Varga Tibor,
zirci polgármester is, aki természetesen lelkes és büszke szavakkal köszöntötte a megjelenteket, akik
belföldön és külföldre egyaránt elvitték Zirc város jó hírnevét.
Ezt követően, Beke Gyuláné alpolgármester és Turi Tibor sportfelügyelő a tettek mezejére léptek,
hiszen minden kijelölt megkapta a serlegeket, díjakat, melyekért 1999-ben alaposan megküzdöttek a
különböző sportágak színterein.
(Részlet a 2000. március 3-ai Napló cikkéből)

Kis ezermesterek versenye
Az általános iskolások technika versenyének megyei döntője
után az országos szintű megmérettetésnek is a veszprémi
Botev iskola adott otthont.
Kesztyűsné dr. Dobos Katlain, a szegedi Juhász Gyula
főiskola technikatanszék-vezetőjének megnyitója után
tizenegy megye háromtagú csapata mérte össze tudását:
először elméleti feladtokat kaptak, majd két és félóra állt
rendelkezésükre, hogy rajz alapján összerakjanak egy
villanymotort. Ezt követően rövid előadást tartottak a
csapatok képviselői egy-egy témáról.
A szervezők gazdag szabadidős porgramot állítottak össze a
résztvevőknek, akik megtekintették a megyeszékhely
nevezetességeit, s ellátogattak a herendi porcelán múzeumba
is.
Az első helyen Borsod Abaúj-Zemplén megye capata végzett. A Veszprém megyét képviselő zirci
Reguly antal Általános Iskola csapata: Schnellbach Máté, Szőnyegi Márton, Mészáros Gergő
a képen) a tizedik helyre került. A zirciek felkészítő tanára Kirsch Ábel volt.

Egyéves a zirci tanuszoda
Novotni Ottó

Tavaly októberben nyitotta meg kapuit,
pontosabban vízcsapjait a zirci tanuszoda.
Noha az épület kívülről még mindig
bepucolatlan, belül zajlik az élet az
intézményben.
- Jelenleg tizenöt intézmény diákjai közül
ötszáznegyvennégyen
járnak
hozzánk
úszásoktatára – értékelte az elmúlt időszakot
Olaszi Csaba igazgató – az első félévben
összesen húszezer látogatónk volt, naponta
százharmincan jönnek hozzánk átlagban.
- Nehéz lehet megszervezni ezt egy 6x12 méteres medencében.
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- Nem könnyű, de a nagy népszerűség azt is jelzi, hogy óriási igény van az uszodára. Egyébként a
veszprémi Aqua Stúdió Egyesület rendezi az oktatás szakmai részét, és már oda jutottunk, hogy
verseny csoportunk is van, akik a megyei szintű viadalokon képviselhetik a zirci színeket.
Természetesen nemcsak az iskolai foglalkozásokon belül szervezünk tanfolyamokat, hanem azon kívül
felnőtteket is várunk délutánonként, sőt értelmi fogyatékos fiatalok is járnak hozzánk rendszeresen.
- Egyéb szolgáltatást is nyújtanak a vendégeknek?
- Ezen a téren szeretnénk bővíteni a lehetőségeket. Jelenleg nyolcvan négyzetméteres fittness termünk
van, szoláriummal. Az a tervünk, hogy előbb-utóbb szaunát is építünk, így a várakoztatás és
foglalkoztatás is kultúráltabb körülmények között történhet majd. Emellett úgy tűnik, hamarosan
sikerül az épületet kívülről is rendbe hoznunk.
- A világon nincs hasonló létesítmény, amely nyereséges lenne.
- Ez a mi esetünkben sincs így. A zirciek az önkormányzat támogatásának köszönhetően ingyen
járhatnak úszásoktatásra. A környékbelieknek is a mindenkori önkormányzat állja általában a
költségeit. Szeretném még elmondani, hogy igyekszünk változatos programot kínálni a vendégeknek.
Tavaly nyáron sportnapközit szerveztünk, ami roppant népszerű volt, százötvenhárom gyerek vett
részt, és kérték, hogy jövőre is legyen hasonló. Az egyébként remek dolog, hogy eddig legközelebb
Zirchez huszonöt kilométerre volt uszoda, most pedig előbb-utóbb mindenkire rákerül a sor, és a helyi
gyerekek zöme elsajátíthatja ezt a sportágat.

A néptánc és a népdal ünnepe
1987 óta zirci Békefi Antal társaskör minden
évben megszervezi a társaskör névadójának
születésnapján a Magyar népdal és néptánc
ünnepét. A rendezvényen a Reguly Antal
Általános
Iskola
tornacsarnokában
háromszázötven énekes és táncos mutatta be
előadását.
A résztvevő tizennégy amatőr együttest, Illés
Ferenc múzeumigazgató, a Békefi Társaskör
alapító elnöke, és Varga Tibor polgármester
köszöntötte.
A
jeles
zenepedagógus,
népzenekutató
felesége,
Békefi
Antalné
hangsúlyozta, férje nem azért gyűjtötte a bakonyi
népdalokat, hogy azok díszes könyvek lapjain
éljék passzívan életüket, hanem azért, hogy azokat énekeljék az iskolákban, táborokban. Örömét
fejezte ki, hogy Zirc és környéke diákjai a népi kultúra értékeinek megmentésén fáradoznak, évente
vállalják a találkozón való fellépést. A magyar népdal és néptánc ünnepén a szakértő zsűri két
kimagasló, két kiváló, három dícséretes és kilenc jó eredménnyel értékelte az előadásokat.
Dícséretes eredményt ért el Zircen a Békefi Antal Általános Iskola Gyöngyvirág kiskórusa, a
bakonyszombathelyi Pántlika néptánc csoport és a Békefi iskola német nemzetiségi tánccsoportja.
Kiváló mínősítést kapott a jásdi Szlovák Gyermek Népdalkör, a bakonyszombathelyi Tavaszka
néptánccsoport. Kimagaslott a zirci Művelődési Központ Eszterlánc néptáncegyüttesének műsora,
valamint a bakonyszombathelyi Bakony néptáncegyüttes alföldi, kisalföldi, bakonyi lassú és friss
táncokból összeállított produkciója. Zenekaruk külön elismerést kapott, jó hangulatot teremtett a
Reguly iskola tornacsarnokában.
A rendezvény szervezője Illés Ferenc, a program végén úgy értékelte, a fellépő 6-22 éves fiatalok
gazdagítják a nemzeti kultúrát.
(Napló 2000. május 27.)
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Zirci kötélugrók EB aranya
Amelyik versenyszámba a magyarok beneveztek, abban győztek is
A dániai Fuglso városka volt a házigazdája a 2000 évi kötélugró Európa-bajnokságnak és az Európatornának.
– A. két verseny között annyi a különbség, hogy az
előbbin csak a kontinens legjobbjai mutathatják be
tudásukat, míg az utóbbin tengerentúliak, így az
amerikaiak is rajthoz állhatnak – adott magyarázatot a
kettős elnevezésre Kaszner Éva, a zirci csapat
felkészítője. – Tucatnyi ország sportolói indultak a
versenyen, és érdekesség, hogy ahol magyarok neveztek,
ott ők győztek.
Milyen számokból áll a versengés?
– Négy gyorsasági és ugyanennyi szabadon választott
gyakorlatot kell bemutatni. Előbbiek közé tartozik a két, illetve az egyköteles futás, a félperces duplázások,
végül az a feladat, amikor hárman kell 3x40
másodpercig váltakozva két kötéllel „bravúroskodni”. Itt
azt számolja a nyolc pontozó, hogy a lábak alatt
hányszor megy át a kötél. A szabadon választott
bemutatóknál párosok, formációk, kétköteles négyesek,
és hármasok gyakorlatait élvezheti a publikum. Kötelező
elem nincs, de minden „mutatványt” erőssége szerint
pontoznak.
Hatodik és első hely jutott a zircieknek.
– Így igaz, ez óriási öröm számunkra. Az Európa-bajnokságon a felnőttek mezőnyében a maklári
csapat nyert, itt lett a Punk Éva, Punk Andrea, Rottenbücher Anita, Spanberger Zsófia
összetételű együttes a hatodik. Az Európa-játékokon a junioroknál viszont Bálint Rita, Kőrös
Tamás, Kőrös Judit, Rigó Emese és Wurst Eszter nem talált legyőzőre, a dobogó legmagasabb
fokán vehették át aranyérmüket!
Érdekesség, hogy ebben a sportágban a nagyobb versenyeket edzőtáborok követik.
– Ez most sem maradt el. Ilyenkor a kiválasztott legjobbak tanítják a fiatalokat a sportág elemeire.
Büszkén mondhatom, hogy lányom, Bánhegyi Adrienn egyedüli magyarként ott lehetett az edzők
között. Ő egyébként évekig tanult Zircen, és tavaly az amerikai világbajnokságon kiérdemelte az
„Európa legjobb kötélugrója” címet. A zirciek közül egyébként Wurst Anikó, Fekete Krisztina
valamint Borbély Bernadett vehetett részt az edzőtáborban.
Sajnos, zirci színekben ez volt az utolsó fellépése….
– Elköltöztünk a városból, Kőszegre. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, de megígértem, hogy még
segítek volt tanítványaimnak. Hamarosan újabb versenyek lesznek, bízom benne, hogy a zirciek is ott
lehetnek a legjobbak között.
(Napló 2000. augusztus 5.)

Kaszner Éva
szeretettel gondol Zircre
Novothny Ottó
Az első emlék, még jó néhány évvel ezelőttről való. Akkor a zirci sportolók hagyományos év végi
jutalmazásánál többször is kiszólították. Másoknak kellett átadnia a virágot és az érmeket, hogy az
újnak helyet szorítson. Láthatóan szorongott kissé a sok díjtól, mégis állandóan mosolygott.
Azóta eltelt pár esztendő, és „Éva néni” továbbra sem hiányozhat a legjobbak felkészítőjeként a
sportünnepélyekről. Pedig nem testnevelő, hanem logopédus, gyógypedagógus. Beszélgetésünk mégis
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országos sportsiker kapcsán indult, aztán messzire kalandoztunk. Noha folyamatosan kérte, hogy ne
róla szóljon a cikk, mert nem szeretné, ha megszólnák, mondván, saját magának csinál reklámot –
mégiscsak nehéz valakiről úgy írni, hogy nem írok róla…
Nyolc évvel ezelőtt érkezett a Reguly iskolába. Az eltérő tantervűeknél kezdett munkához, most, hogy
az udvaron ücsörgünk a padon, sokan hozzálépnek megsimogatni, átölelni a vállát. Szeretettel és
tisztelettel.
- Amikor idejöttünk, a lányaim már ugróköteleztek – emlékezett vissza a kezdetekre Kaszner Éva. –
Folytattuk az edzéseket, és egyre többen kapcsolódtak hozzánk. Aztán a kisegítőben elkezdtük a
padlóhokit is.
Éva néni minden szabadidejét a két sportág oktatására, gyakoroltatására fordította, és gyorsan jöttek az
eredmények. Az ugrókötelesek járták az országot és külföldre is eljutottak, ahol rengeteg dicsőséget
szereztek Zirc városának. A padlóhokisok pedig egyre komolyabb ellenállást tanúsítottak a
legjobbakkal szemben is. Olyannyira, hogy legutóbb a két kategória közül a gyengébbikben nyertek a
területin, majd az országoson a magyar válogatottal azonos Kőszeget is elverték – igaz, éppen a
döntőben vágott vissza a rivális, így ezüst jutott a zircieknek. Mindkét versenyen ajka lett a negyedik –
a jobbik csoportban.
- Úgy érzem tisztességesnek, ha az ajkaiakat is megírja – köti a lelkemre. – Mindig rendkívüli módon
tiszteltem azt, aki az átlagembernél többet tud valamiben. A sport különösen alkalmas arra, hogy
valaki kiemelkedjen a tömegből. Soha nem szerettem az eredménycentrikusságot, csak azt, hogy jó
hangulatban teljenek az órák. A tanításban is erre törekszem.
Többször is rákérdeztem arra, hogy milyen volt a fogadtatás Zircen. Mit szóltak a testnevelők? Van –
e abban valakinek szerepe, hogy nyolc év után visszaköltözik Kőszegre? Rosszat senkire sem
mondott, inkább nagyokat hallgatott, ha ezt kellett volna tennie.
- Jól éreztem magam itt – vallotta. – Az, hogy születtek sikerek, a
kollegáimnak is köszönhető. Persze előfordult, hogy hallottam a
gyerekektől, valaki lekicsinylő megjegyzést tett a két sportág közül
valamelyikre, de akkor is inkább azon gondolkodtam el: nem jut
eszébe az illetőnek, hogy ezzel a gyerekeket bántja meg, akik
szívesen, szeretettel és odaadással járnak a foglalkozásokra?
Mindezt mosolyogva mondja, mindenféle harag nélkül. Azt is
hozzáteszi, hogy elköltözésének oka egyszerű: mivel lányai, már
Kőszegen élnek, volt férjével, túl nagy a távolság, sokat kell utazni.
Ezért döntöttek úgy, hogy visszamennek a határmenti városba. De
továbbra is segít a Zircieknek, ha igénylik.
- Nem tudom, ki fogja folytatni, amit elkezdtünk – szól kissé
szomorúan – A padlóhokinál Kamondyné Farsang Renátával együtt
tartjuk a foglalkozásokat, bízom benne, hogy ő átveszi a csoportokat.
- Az ugrálósokra egyelőre, nincs senki. Nem szeretném, ha egyik
pillanatról a másikra megszűnnének az edzések. Igaz, itt a hét minden napján, hétvégeken, a nyári
szünetben is a gyerekekkel kell lenni.
Az ugrókötelesek a legutóbbi bajnokságon ismét kitettek magukért. Az egyik csapat bronzérmet
szerzett, így elutazhat a dániai Európa-bajnokságra. A másik két gárda is remekelt, negyedik és ötödik
lett.
- Amikor a gyerekek arcára kiül az öröm, akkor megnyugszom – foglalja össze a lényeget Kaszner
Éva. – Én minden vitát szeretettel és odafigyeléssel igyekszem megoldani. Eddig sikerült, de persze
van, aki ellen ez a „fegyver” bevethetetlen, mégsem fogom feladni soha.
A képen az ezüstérmes padló-hoki csapat: Jáger Balázs, Szórádi Péter, Dombi Zsolt, Futó Tamás, Vida
Lajos, Szücs Norbert, Szücs Krisztián, Kiss Roland, Juhász Gábor, Szukop Ferenc, Körmendi Ferenc
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2000-2005
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
Zirc
Rákóczi tér 2-5.
Köztársaság u. 5.
Igazgató:

2000 –

Igazgatóhelyettes:

2000 – 2006. Farkas Józsefné
2000 –
Másli Margit
2000 –
Hutvágner Tamásné
2000 –
Vászon Sándroné

Wohlfart Zsuzsanna

2000-2001
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Szeifert György

Berkes Judit
Drexler Katalin
Erdős Ramóna
Futó Péter
Heinrich Péter

8.b.

Molnár Tímea
Németh Máté
Németh Katalin
Pék László
Pucsek Eszter

Rábel Roland
Vajcs Judit
Vajda Máté
Wittmann Ágnes

Halupa Andrea
Kacsala Gergely
Körmendi Krisztián
Molnár Nikoletta
Nyerges Gábor

Orbán Katalain
Sándor Ákos
Szabó Dániel
Szigeti Bálint
Tárnok István

Vajcs Eszter
Valczer Anita
Váczi Tamás

Holczer Kinga
Homoki Viktória
Jakab István
Kohlinger Zsuzsanna

Kovács Zsuzsanna
Kőműves Gergely
Németh Krisztián
Olrich Mónika

Renkó Andrea
Simon István
Ujvári László Lehel
Volf Gábor

Polgár Máté
Rácz László
Rácz Eszter
Reiter Nikoletta
Sági Vilmos

Seregi Zsanett
Sömjén Brigitta
Szabó Noémi
Szabó Sándor
Veinper Ferenc

Pálfi Nikoletta
Szabó Norbert
Szűcs Brigitta
Takács Adrienn

Troják Géza
Várady Zoltán
Virág Éva

osztályfőnök: Szémann Zsuzsanna

Belecz Tamás
Bors Nikoletta
Horák János
Horváth Kinga
Horváth Teréz

8.e.

Deutsch Zoltán
Kovács Bálint
Kovács László
Kovács Mónika
Marton Adrienn

osztályfőnök: Mészáros Sándorné

Böcskei Balázs
Csaba Ákos
Csiki Zsanett
Gecsei Imre

8.e.

Rigó Emese
Schnellbach Máté
Tóth Julianna
Vinter Kinga
Vörösházi Ákos

osztályfőnök: Müllerné Vida Krisztina

Benis Marianna
Bittmann Katalin
Bognár Vivien
Dombi Dóra
Galgán Kornél

8.d.

Palotai Dóra
Peres Renáta
Petrovics Zsanett
Rédling Zsuzsa
Répás Ágota

osztályfőnök: Géring Klára

Ambrus József
Bachstetter Ferenc
Benis Csilla
Berényi Zsuzsanna
Bokor Szabina

8.c.

Hoffer Bence
Janus Eszter
Kellermajer Krisztina
Mészáros Eszter
Pál Babette

Kovács Helén
Kovárczi Kristóf
Kőrös Tamás
Majorovics Gergő
Molnár Ferenc

osztályfőnök: Farsangné Kamondy Renáta

Hercz Viktória
Horák Zsolt
Horváth Krisztina
Koczor Tímea

Kolompár Klaudia
Kovács Tamás
Magyar Tamás
Orsós Julianna

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Schreindorfer Károly
Kondora Zoltán

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Rédling Zsuzsa
Rigó Emese
Benis Marianna

Megyei szaktárgyi versenyek
Horváth Gergely

Zrínyi matematika verseny 6. osztály

6. helyezett

Felkészítő: Farkas Józsefné

Fiskál Szandra

Kazinczi szépkiejtési verseny

1. helyezett

Felkészítő: Futóné Berki Katalin

Csapatverseny

Technika
2. helyezett
Tagjai: Rábel Roland, Schnellbach Máté, Szabó Dániel
Felkészítő: Kirsch Ábel

Cserkész Dávid

Közlekedési ismereti verseny 4. osztály

2. helyezett

Felkészítő Kirsch Ábel

Keresztesi Máté

Hevessi György kémia verseny 7. osztály

6. helyezett

Felkészítő: Mayerné Szaturi Ágnes

Schnellbach Máté

Varga Tamás matematika verseny 7. osztály

3. helyezett

Öveges József fizika verseny

7. helyezett

Felkészítő: Szémann Zsuzsa

Szeifert Ármin
Horák János

Német nyelvi verseny 7. osztály
Német nyelvi verseny 8. osztály

5. helyezett
9. helyezett

Felkészítő: Szaturiné Biber Mária

Szigeti Bálint

Német nyelvi verseny 8. osztály

1. helyezett

Felkészítő: Rimainé Wittmann Erika

Benis Marianna

Német nyelvi verseny 8. osztály

10. helyezett

Felkészítő: Rimainé Wittmann Erika

Európa-bajnokság aranyérmes kötélugró csapat:
Bálint Rita, Kőrös Tamás, Kőrös Judit,
Rigó Emese és Wurst Eszter

Európa bajnokságon hatodik helyezett kötélugró csapat:
Punk Éva, Rottenbücher Anita, Spanberger Zsófia, Punk Andrea

Országos ezüstérmes padló – hoki csapat:
Jáger Balázs, Szórádi Péter, Dombi Zsolt, Vida Lajos, Futó Tamás,
Szücs Norbert, Szücs Krisztián, Kiss Roland, Juhász Gábor,
Szukop Ferenc, Körmendi Ferenc

189

Országos eredményt elérő cselgáncsozók
Varga Ramóna és Világi Krisztián, arany érmes
Galgán Kornél ezüst érmes
Bachstetter Mihály és Kukoda Péter bronzérmes

2000. év legjobb zirci sportolói:
Cselgáncs: Világi Krisztián, Varga Ramóna, Németh András cselgáncs
Különdíj:
Reguly iskola lány kézilabda csapata
Kötélugró csapat

Tudósítás és riport
A zirci régió németségéről
Balla Emőke:
A zirci Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 1995-ben alakult. Léte azt bizonyítja, hogy a
környéken él a német kisebbség, annak nemzeti kultúrája, tradíciója, magyar állampolgárokként
tudnak létezni ebben az országban. A kisebbségi önkormányzat támogatásával nemzetiségi oktatás
folyik, nemzetiségi tánccsoport, énekkar és színjátszócsoport működik. A napokban jelent meg Tamási
Ivett és Ladányi József: A zirci régió németség című
könyve.
A zirci németség történelme az 1700-as évek elején
kezdődött. Gregor Regnard henrichaui apáti megbízott
1715 és 1718 között huszonnyolc házat építtetett,
melyeket németekkel telepített be. Zircre és a környező
hét faluba először sziléziaiak, bajorok és svábok
érkeztek. Az ősök majorokat, házakat építettek,
gazdálkodni kezdtek.
A németség fennmaradt, ma a zirciek huszonöt harminc
százaléka vallja magát nemzetiséginek, szimpatizánsnak.
Ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint az ország
többi területén élő kisebbségiek; asszimilálódik a területen élő svábság, már csak az öregek tudnak
németül. Éppen ezért a nyelvtanítást Zircen az óvodában kezdik; a Benedek Elek Napköziotthonos
Óvodában két végzett nemzetiségi óvónő van – képzésüket a kisebbségi önkormányzat támogatta –
három csoportban folyik nemzetiségi oktatás. Negyedik éve mindkét általános iskolában lehet
nemzetiségi osztályba jelentkezni.
A Békefi iskolában nemzetiségi tánccsoport működik; a kicsik a tavalyi herendi fesztiválon
aranydiplomát és a legjobb együttesnek járó címet nyerték el.
A Reguly iskolában énekkar és színjátszó csoport közül választhatnak a gyerekek; a színjátszók most
az ugodi nemzetiségi drámafesztiválra készülnek. Akiket a nyelv érdekel, a III. Béla Gimnázium
hatosztályos német nemezetiségi osztályába jelentkezhetnek.
- Mi, magyarországi nemzetiségiek semmivel sem akarunk többet, mint ami valóság a szomszédos
országokban. A Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban vagy a baranyai háromszögben a
magyar származású gyerekek beszélik magyar anyanyelvüket. A hazánkban élő nemzetiségi gyerekek
az óvodában és az iskolában idegenként sajátítják el kisebbségük nyelvét. A kisebbségi önkormányzat
mindent megtesz azért – nyelvtanfolyamokat szervezünk, támogatjuk a nemzetiségi művészeti
csoportokat – hogy a fiatalok a német nyelvet elsajátítsák, magukénak érezzék – mondta Ladányi
József, a zirci Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat tagja.
Évente több rendezvényt szerveznek, részt vesznek a kulturális közéletben. Hagyományos program a
farsangi és a tűzoltóbál, a pünkösdi koncert, a nemcsak zirci gyerekek számára rendezett nyári ifjúsági
nyelvtábor, az augusztusi nemzetiségi napok.
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Minden évben emlékplakettet adnak át azoknak, akik a kisebbség ügyéért dolgoznak, tavaly ezt
Endresz Ödön és Wetzl Nándor kapták. A kisebbségi önkormányzat a környező településekkel is jó
kapcsolatot alakított ki; segíti az ott élő nemzetiségiek munkáját. A gyerekcsoportok mellett, a városi
vegyeskar is őrzi a nemzetiségi hagyományokat.
A kisebbségi önkormányzat az idén egymillió forint támogatást kap a zirci testülettől, 630 ezer forintot
pedig az államháztartástól. Eredményeket érnek el a pályázatokon, ez azonban még mindig kevés a
működéshez. Az önkormányzat mellett működik a Zirci Német Hagyomány- és Származáskutató
Egyesület, mely a közelmúltban jelentette meg A zirci régió németsége kiadványt.
(Részlet a 2000. szeptember 13-ai Napló cikkéből)

Iskolákat vontak össze

Zircen augusztustól összevonták a Reguly és a Békefi általános iskolákat
A városi önkormányzat 2000. augusztus 1-jével összevonta a Békefi Antal Általános Iskolát és a
Reguly Antal Általános Iskolát. Az előbbit megszüntette, jogutódjául a Reguly iskolát jelölte meg. A
megszüntetéssel kapcsolaban az alapító okiratot is módosítani kellett.
A Képviselő-testületi ülésen köszönték meg
a Békefi Antal Általános Iskola nyugdíjba vonult igazgatójának munkáját.

Havasi Dezső
részére
az oktatási miniszter által adományozott

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
Varga Tibor polgármester nyújtotta át.
Az oktatási miniszter által adományozott

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
vette át nyugdíjba vonulása alkalmából

Havasi Dezsőné
Molnár Józsefné
a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tanára.
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Kínából jött vendégek
Balla Emőke
Az elmúlt napokban Zircre látogatott a Soonig Ching
Ling Gyermekbarátság Alapítvány harmincegy tagú
delegácója. A gyerekek megismerkedtek az iskolákkal,
múzeumban és arborétumban jártak.
A tíz éve működő alapítvány gyermekek és felnőtt
kísérők csereüdültetésével foglalkozik. A Reguly Antal
Általános Iskola Európa tantermeit és az iskola
működését, az igazgatónő Wohlfart Zsuzsanna mutatta
be. A Művelődési Központ kiállításáról Müller Anikó
tájékoztatott, majd a III. Béla Gimnáziumban Magyar
Lászlóné igazgatónő az iskoláról, Szűcs István a
vizuális és rajz tagozatról beszélt. A gyerekek
megnézték a Bakonyi Természettudományi Múzeumot
és az Arborétumot, ott is a Kínából származó növényeket.
(Napló 2000. október 27.)

Jótékonysági hangverseny
A Reguly Antal Általános Iskola enyhe fokban értelmileg korlátozott és hátrányos helyzetű tanulói
javára szerveztek jótékonysági koncertet, a bazilikában.
Áment Lukács, tavalyi orgonahangversenye után a jótékonysági rendezvényt az idén is meghírdették.
A Reguly Antal Általános Iskola speciális tagozatán, nyolc csoportban, nyolcvan gyermek tanul, a
harmincezer forintos bevétel a jövő évi nyári táborozást segíti.
A Vászon Sándorné gyógypedagógus és Pichner Katalin magánénekes szervezte hangversenyen, a
veszprémi, herendi és zirci zeneiskola növendékei, művésztanárai, valamint a Ciszterci Apátság
papnövendékei léptek fel. Orgonán játszott a zirci Kapitány Dénes és a kispap Kondor Kolos Harding,
a papnövendékek gregorián dalokat énekeltek. A bazilikában fúvósok korábban még nem játszottak; a
harsonát, trombitát, kürtöt ezúttal veszprémiek szólaltatták meg. Zongorán kísért: L. Kovács Ildikó.
(Napló 2000. december 12.)

Tízéves a Kukkantó
(Napló 2000. december 15.)

A veszprémi hagyományos gyermekprogramon iskolánk tanulói is részt vettek
(a képen iskolánk tanulói láthatók)
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Becsengetésre elkészülnek
….Az iskola, a szülők, vállalkozók és az önkormányzat összefogásával újították fel a zirci Reguly
Antal Általános Iskolát. Az önkormányzat döntése alapján összevonták a két általános iskolát; a
Békefi Antal Általános Iskola megszűnt, jogutódja a Reguly iskola. Az intézménybe ősztől közel
kilencszáz gyerek jár, a tantestület hetvenhárom tagú, pedagógus státusz nem szűnt meg, mondta
Wohlfart Zsuzsanna igazgató. A tanulócsoportok, egyelőre maradnak a helyükön, mindkét épületben
alsó és felső tagozat is működik.
Felújításra az iskolának kevés pénze van, ezért a szülők, vállalkozók társadalmi munkában vállalták a
festést, mázolást. Az egészségügyi festést a termek többségében elvégezték, öt helyiségben-az
úgynevezett Európa-tantermekben-nagyobb felújítás volt.
(Részlet a Napló 2000. augusztus 26-ai számából)

Vidám karácsony, hó nélkül
Két éve csatlakozott az országos akcióhoz, a bakonyi város
Balla Emőke
Zirc és a környező települések kisiskolásai és óvodásai vettek részt szombaton, a Reguly Antal
Általános Iskolában rendezett Gyermekkarácsonyon. A tervezett havas programok ugyan elmaradtak,
ám a gyerekek etttől függetlenül jól érezték magukat.
A város két évvel ezelőtt kapcsolódott be az 1992-ben Szegeden kezdeményezett, Gyermekkarácsony
elnevezésű országos rendezvénysorozatba. Az egész napos
program célja, hogy a családok együtt készüljenek az ünnepre.
A kézműves műhelyekben, az édesanyák csemetéjükkel együtt
készítették az asztali és karácsonyfadíszeket, apró ajándékokat,
a Kölyök kaszinóban a játékok, feladatok jó megoldásaiért a
gyerekek zsetonokat kaptak, amiket a nap végén, licitálás
során ajándékokra válthattak. A játékok mellett színvonalas
színpadi műsor szórakoztatta a közönséget. Fellépett az
Eszterlánc Néptáncegyüttes, a Gabalyda bábszínház, a
Garabonciás együttes. Nagy sikert arattak a várpalotai Fid Kid
aerobik csoport tagjai és a zirci kötélugrók. Mióta a
kötélugróknak új edzője van – a várpalotai dr. Kissné Rácz
Gabriella – a két csapat közös műsorban lép fel.
Délután az apátsági udvarban feldíszítették a mindenki
karácsonyfáját, miközben a nyugdíjasklub és az özvegyek
klubja tagjai, saját süteményeikkel kínálták a gyerekeket.
A program szervezői korábban meghírdettek egy karácsonyfa
díszítő pályázatot. Első lett a borzavári általános iskola hatodik
osztálya, második Horváth Lászlóné a zirci nagycsaládosok
Egyesületétől, harmadik a Reguly Antal Általános Iskola gyógypedagógiai tagozata, negyedik az
olaszfalui Villax Ferdinánd Iskola negyedik osztálya.
A karácsonyfák most a kórházban, az idősek klubjában, az iskolában, óvodában, zeneiskolában,
polgármesteri hivatalban és a művelődési központban díszlenek. A programot sokan szervezték: az
önkormányzat, az iskola, a művelődési központ, a Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok, a Zirci
Városi Ifjúsági Fórum és Pék László vállalkozó.
(Napló, 2000. december 19.)
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Farsangoltak az iskolában

A Reguly Antal Általános Iskola alsó tagozatának farsangi bálját szombat délután tartották a Békefi
iskola épületében.
Kora délután első-második osztályosok szórakoztak, négy órától pedig a harmadik-negyedik
osztályosok. A legtöbb gyerek jelmezt öltött, kedvelt volt a Pokémon jelmez, de az állatfigurák,
katicabogár, róka, medve jelmez is. Táncra perdültek a királykisasszonyok, Mikulások és
boszorkányok, a gyerekek vidáman szórakoztak. Nagy volt a forgalom a büfében, az ott árusított
süteményeket és a szendvicsek hozzávalóit a szülők hozták magukkal, a bevétel az iskolát gyarapítja.

Jól ismerik a közlekedés szabályait
Veszprémben, a gyermekek házában 2001. február 23-án rendezték meg az általános iskolások
közlekedési ismeretek versenyének megyei döntőjét.
A városi selejtezők után, a megyei megmérettetésre huszonegy iskola küldte el a legügyesebb
negyedikes és nyolcadikos tanulóit.
A negyedikesek közül Cserkész Dávid iskolánk tanulója a második helyet szerezte meg.

Három első osztály indul
A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában szervezik a beiskolázást. A 2001 –
2002. tanévre hetven első osztályost várnak az
óvodából, várhatóan három első osztályt indítanak.
Mint arról korábban beszámoltunk, Zircen összevonták
a két intézményt, a korábbi Békefi iskola beolvadt a
Reguly Antal Általános Iskolába. Az iskola vezetője
februárban találkozott a leendő első osztályosok
szüleivel, akik tájékoztatást kaptak az első osztályokban
induló programokról. Ismét indul német nemzetiségi
osztály. A programba bekapcsolódó tanulók az első
osztálytól a nyolcadik osztályig heti öt órában tanulják a
német nyelvet. A program öt éve működik az iskolában.
Egy másik osztály fele rajz-vizuális programban, másik fele a hagyományos oktatásban vehet részt. Az
előbbi program két órával növeli meg a tanulók heti óraszámát.
Új programként hírdetik meg az angol-számítástechnika osztályt, amely heti négy órával növeli meg a
tanulók óraszámát. A program a második osztályban lép be, két-két órával, majd negyedik osztálytól,
nyolcadik osztályig három óra angol és két óra számítástechnika jelenik meg.
Szükség szerint kis létszámú fejlesztő osztályt is indítanak tíz-tizenkét tanulóval, azoknak a
gyerekeknek, akik tankötelezettek, de szükség van náluk egyéni foglalkozásra, lassúbb haladást
igényelnek – tájékoztatott Wohlfart Zsuzsanna az iskola igazgatója.
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Nyílt napot szerveznek az iskolába. Valamennyi osztályban nyitottak lesznek az órák, ezekre nemcsak
a leendő elsősök szüleit, de a többi szülőt is várják. Megismerkedhetnek a leendő első osztályos
tanítókkal és a programokkal.
(Részlet a Napló 2001. március 13-ai számából)

Zirci tánc, palotai kötélugrás
Mindkét sportág tanulhat a másiktól, s ez javíthatja az eredményességét
Novothny Ottó
Van két sportág, ami Veszprém megyében kötődik ahhoz a településhez, ahol a legtöbben űzik. Ilyen a
zirci kötélugrás és a várpalotai aerobic. Csakhogy az „értékrendek” felborulni látszanak: a
bányászvárosba ugyanis „betört” a kötéllel szökdelés, míg a bakonyiaknál újabban aerobicoznak és
táncolnak.

Az ugrókötelező sportolók élcsapata. A felvételen balról: Wurst Eszter, Bálint Rita,
Győri Nikolett, dr. Kissné Rácz Gabriella (edző), Kőrös Judit, Wurst Anikó
Hat évvel ezelőtt dr. Kissné Rácz Gabriellát már megérintette az ugrókötelezés varázsa, és a várpalotai
testnevelő, akkor foglalkozott is az inotai iskola diákjaival. Ám „győzött” az aerobic, a fittness és a
jazztánc, vagyis régi szerelem (illetve az ugrókötelezők országos szövetsége tízszeresére emelte a
tagdíjat, amit a palotaiak nem tudtak befizetni, így a versenyszerű kötelezés abbamaradt).
Alapvetően változott meg a helyezet tavaly, amikor Kaszner Éva, aki hatalmas türelemmel és
hozzáértéssel honosította meg az ugrókötelezést Zircen, családi okok miatt elköltözött Kőszegre. Így
edző nélkül maradtak a zirciek, és Rácz Gabriella vállalta felkészítésüket. Az új feladat próbára tette a
fiatalokat és a tanárnőt egyaránt.
- Korábban is voltak már közös fellépéseink, így ismertük egymást – emlékezett a tavaly októberi
eseményekre Gabriella. – Hetente egy alkalommal járok át, és az aerobikból hozott ismereteimmel,
úgy látom, hogy lehet újítani ebben a sportágban is. Miközben tehát Zircen a táncos mozgásokat
tanuljuk, addig az 5. számú iskolában az ugrálókötelező tudásunkat gyarapítjuk. Köszönettel tartozom
Kaszner Éva mellett, Kőrös Juditnak és Bálint Ritának, utóbbi, két érettségi előtt álló hölgyet
„segédedzőmnek” tekintem, akik segítenek a zirci foglalkozásaimban.
Zircen, a Reguly iskola a „törzshelyszín” és az inotai iskolában székelő csoport neve is kibővült:
immár Fitt Kid aerobic-, fittnesz-, ugrólókötél-, és tánccsoportként találkozhatnak velük a
versenyrendezők.
Az ugróköteles diákolimpián három bakonyi leány indult a „B” csoportban (az „A”-ban azok rajtoltak,
akik korábban az országos versenyeken már döntőbe jutottak).
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- A versengés két számból áll – ismertette Kissné. – A gyorsaságiban egy perc alatt kell minél
többször átlépni a kötelet. Aztán következik a szabadon választott gyakorlat, majd a kettő együtt teszi
ki az összetett sorrendet.
Győri Nikolett és Wurst Anikó a gyorsaságiban arany- és ezüstérmet nyertek. Gyakorlatukat harmadik
és nyolcadik helyre hozták ki a pontozók, míg összetettben végül Nikolett a második, Anikó a hetedik
helyen végzett.
- A szervezők pontatlansága miatt egyikőjük sem lehetett ott az eredményhirdetésen. Majdnem
belehaltam a dologba, szerencsére sikerült kiharcolni, hogy később nyilvánosan vehessék át az
érmeiket – mesélte az emlékektől még mindig kissé feldúltan a tanárnő.
Wurst Eszter a III. korcsoportosok között a hetedik leggyorsabbnak bizonyult, utána viszont
gyakorlatát a legjobbnak látták, és összetettben is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.
Persze a palotaiak eközben az aerobik bajnokságokon öregbítették hírnevüket. Sopronban a
diákolimpián a hat fős csapat másodikként került az országos döntőbe, míg két trió, ötödik és hatodik
helye is azt jelentette, hogy a fináléban ismét bemutathatják majd tudásukat.
A fittnesz országos versenyének B-döntőjébe ugyancsak bejutott Vörös Gréta, Kiss Gabriella,
Mészáros Anikó és Véninger Barbara. Kivétel nélkül Rácz Gabriella tanítványai.
- A jövőben amellett, hogy megőrizzük a hagyományokat, igyekszem majd a másik sportágakkal
megismertetni a gyerekeket. Tehát Zircen az aerobic, fitnesz, Inotán az ugrálókötelezés fog majd egyre
nagyobb teret kapni. Érdekes kísérletnek tűnik, hiszen mindkét sportág tanulhat a másiktól. Bízom
benne, hogy mindez a verseny – eredményeinkben is jelentkezni fog, és egyre több sikerről
számolhatok majd be – fejezte be dr. Kissné Rácz Gabriella.
(Napló 2001. április 13.)

Vadas Evelin (a tábor résztvevője)

Nem gyermekmegőrző a nemzetiségi tábor
Július 2-án, Zircen a német nemzetiségi tábor tagjai, negyvenöt diák és öt tanár a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóházban voltunk.
A tíz választható bakonyi népi kismesterség közül, mi négy kézműves foglalkozást választottunk. Volt
mézeskalácssütés, amely abból állt, ahogy kaptunk egy kis gombóc tésztát, kisodortuk és mintába
raktuk. Amíg elmentünk csuhéból szitakötőt csinálni, addig megsült a mézeskalács.
A szitakötő úgy készül, hogy csuhéból ollóval kialakítjuk a szárnyait, és a testét alkotó anyag közé
tesszük, majd kötözőanyaggal összekötjük.
Azután mentünk agyagozni, és készítettünk kacsát, rókát, kutyát, ki mit akart. Méhviaszból gyertyát
öntöttünk, de műlépből is formáltunk gyertyát. Nemsokára visszamentünk a mézeskalácsért. Volt, aki
helyben megette, volt, aki hazavitte.
Nagyon jól éreztük magunkat. Kár, hogy sokan nem is tudják, hogy létezik Zircen a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház.

Jótékonysági hangverseny
A hátrányos helyzetű gyerekeket támogatják, táborozni viszsik a bevételből
Jótékonysági gálaműsort rendeztek a hétvégén, amelynek bevételét a Reguly Antal Általános Iskola
hátrányos helyeztű diákjainak támogatására, táborozására fordítják.
A jótákonysági előadást évente megrendezik, célja, hogy a hátrányos helyeztű diákok táborozására
pénzt gyűjtsenek. 2000-ben Csopakon nyaraltak egy hétig, jó körülmények között, várhatóan az idén is
oda mennek. Húsz, harminc gyereket szeretnének táboroztatni. A nemes ügyet meglepően sokan
támogatták, kétszáz-kétszázötven néző érdeklődött a program iránt. A belépőkből közel ötvenezer
forint gyűlt össze, az iskola vezetése azonban bízik benne, hogy lesznek további támogatóik.
A gálaműsorra az idén is változatos, színes progamot szerkesztettek. Egymást váltották az énekes,
táncos, hangszeres és bűvészprodukciók.
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Fellépett a Zirci Városi Vegyeskórus, Géring Klára vezetésével, a Német Nemzetiségi tánccsoport
(művészeti vezető: Moór Konrádné), a veszprémi Bonita Táncegyüttes (művészeti vezető: Lunk
Gabriella) Galambos Ferenc bűvész, Kövi Szabolcs fuvolaművész, Szalay Miklós ének, valamint
Német Adrienn és Fülöp Rita táncosok
(Napló 2001. március 27.)

Szülők vállalják a felújítást
Festenek, meszelnek és cégek felajánlását, segítségét várják Zircen
Balla Emőke
A zirci szülők aggódva telefonáltak szerkesztőségünkbe, hogy a Reguly Antal (volt Békefi) Általános
Iskolában beázik a tető, jön le a mennyezet, potyog a vakolat, életveszélyesek a csövek, a radiátorok,
ennek ellenére ősszel az alsó tagozatos kisdiákok kezdik ott meg a tanulást.
A két zirci iskolát tavaly vonták össze, ám az elmúlt tanévben még a régi rendben dolgoztak: mindkét
épületben a Regulyban és a Békefiben működött alsó és felső tagozat. Az ésszerűség azt kívánta, hogy
az egyik épületet használják az alsó tagozatosok, a másikat a felsősök. Tudják ezt a pedagógusok is,
ám érthetően nehezen válnak meg felújított, szép iskolájuktól, amit minden évben csinosítgattak. A
volt Békefi iskola a kisebb, az alsó tagozatosok itt kapnak helyet, ide költöznek a kicsik a Reguly
iskolából. Hét osztály jön át, öt osztály marad, ezenkívül négy elsős osztály kezdi meg augusztus
végén a tanévet. A Békefi épületében tanult kicsinyeket, természetesen nem bolygatják, maradnak
saját osztálytermeikben, a Reguly épületéből az alsó tagozatosoknak azonban helyet kellett találni.
Leendő iskolájukban, a Békefi épületében, elsősorban annak második emeletén szomorú, döbbenetes
látvány fogadta a pedagógusokat, szülőket. Főleg két, a 2/2 és 2/3–as tanteremben életveszélyes
tanítani, beázik a tető, mállik a vakolat. Állítólag az iskolai évben előfordult, hogy a tanári asztalra
esett egy vakolatdarab, kikapcsolták az áramot, és lavórba fogták föl a tetőről csöpögő vizet. A
radiátorok élesek, egyiket-másikat, „összegyűrték”. Olyan lapradiátorokra volna szükség, amelyek
nem veszélyeztetik a kicsik épségét. Ezt azok a szülők mesélték, akiknek a gyerekei ősztől ebbe az
iskolaépületbe járnak. Vajcsné Regenye Zsuzsanna, és Szabóné Zsigrai Mónika az egyik gyerek
osztálytermét már kifestette, kimeszelte; arra várnak, hogy elkészüljön a lapostető szigetelés és a
második meleti tanteremben is dolgozhassanak. A munkát nem érzik nyűgnek, tehernek, örömmel
teszik a gyerekekért.
A Reguly iskolából hét osztály jön át a Békefi épületébe, öt osztályban a szülők vállalták a felújítást.
Társadalmi munkában dolgoznak napokig, vagy fizetik a festő-mázoló bérét. Ők a szorgalmasok azt
remélik, hogy a másik két osztályba járó gyerekek szülei is vállalják a munkát, így a fennmaradó
összeget a folyosó festésére fordíthatnák.
– Sok még a tennivaló, bármilyen munkát elfogadunk – mondták a
szülők – vállalatok, szponzorok, víz- és fűtésszerelők felajánlását várjuk.
Azt szeretnénk, ha a gyerekeink szép és biztonságos környezetbe
jönnének, a parkosítást, kerítést is meg kell csinálnunk. Az iskolának
nincs kerítése, félünk, hogy a kicsik kiszaladnak az utcára.
A Reguly Antal Általános Iskolának egymillió-kétszázezer forintja van
arra, hogy a festést, meszelést, a radiátorok cseréjét a két épületben
elvégezze. Ezen felül, kaptak az önkormányzattól egymillió forintot a
tornaterem csiszolására, lakkozására, a tetőszigetelés nyolcmillió forint
lesz. Hárommillió forintot pályázaton nyert az önkormányzat, a fennmaradó összeget pedig maga finanszírozza.
– A Békefi iskola lapostető szigetelését hosszabb távra kell
megoldanunk, de meg kell mondjam, az önkormányzat erején felül adott
– tájékoztatott Wohlfart Zsuzsanna, az intézmény vezetője. – Augusztus
közepén talán elkészül a tető, a festést, meszelést utána lehet kezdeni.
Bízunk benne, hogy a felújítás befejeződik a tanév kezdetéig, ahogy
abban is, hogy a szülők kérése meghallgatásra talál.
(Napló 2001. augusztus 2.)
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2001-2002
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Mayerné Szaturi Ágnes

Bagi Katalin
Barta István
Bieber Ágnes
Bognár Kinga
Hatos Bence

8.b.

Kiss Zsuzsanna
Kovács Judit
Kun Bettina
Klemencz Krisztina
Marton Zsolt

Orsós Kamilla
Pucsek Zsolt
Reiter Hajnalka
Roll Szilárd
Szeifert Máté

Tárnok Márk
Zvonarev Attila

Kukoda Emese
Maradics Ágnes
Nagy István
Németh Ágota
Polgár János
Ravasz László

Rákosi György
Rákosi Róbert
Simon Balázs
Szőke Szilárd
Varga Tamás

Rákos István
Skrapits Ferenc
Szukop Anita
Tar Krisztián

Táncsics Balázs
Troják Andrea
Trungel Renáta

Primász Ivett
Sömjén Krisztina
Schmidt Ákos
Szolga Gabriella
Takács István
Tóth Éva
Weinper Kitti

osztályfőnök: Keresztesi Gábor

Csízi Mariann
Fiskál Szandra
Grüll Béla
Grüll Szabina
Gyenes Erzsébet
Haik László

8.e.

Szőnyegi Júlia
Szőnyegi Zsófia
Vadas Jolán
Wurst Eszter

osztályfőnök: Berkó Éva

Boros Dániel
Holl Annamária
Horváth Ivett
Horváth Mátyás
Kapcsándi Judit
Komlós Ildikó
Magyar Miklós
Pál Kata
Penics János
Pongrácz Mónika

8.d.

Müller Mónika
Palkovics Mónika
Pill Orsolya
Szauber Károly
Szeifert Ármin

osztályfőnök: Horváthné Molnár Ildikó

Andócs Julianna
Dombi József
Gémes Andrea
Gombás Ferenc
Kanyár Melinda

8.c.

Honyecz Gábor
Horák Ádám
Horváth Szabolcs
Jakab Berta
Keresztesi Máté

Herman Ádám
Horák Georgina
Horváth Kinga
Kovács István
Kiss Péter
Kiss Virág

osztályfőnök: Dobosné Vetzl Katalin

Altner Viktória
Gecsei Anita
Gecsei Katalin
Hegyi István

Hercz István
Hujber Roland
Karsai Renáta
Pálfi Ildikó

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Keresztesi Máté, Müller Mónika,
Holl Annamária, Fiskál Szandra,
Csízi Mariann, Polgár János

Megyei szaktárgyi versenyek
Ráczkó Dóra
Hajnal Tünde

Nagy László szavalóverseny 6. osztály

3. helyezett

Nagy Bálint szavalóverseny 6. osztály
Szép magyar beszéd

1. helyezett
1. helyezett

Felkészítő: Slajchó Lujza

Fiskál Szandra

Nagy Bálint szavalóverseny 8. osztály
Szép magyar beszéd
Dunántúli különdíj
Nyelvünkben élünk nyelvművelő verseny
Bendegúz Nyelvhasználati vetélkedő

1. helyezett
1. helyezett
5. helyezett
2. helyezett

Felkészítő: Futóné Berki Katalin

Zrínyi matematika verseny

2. helyezett

Felkészítő: Keresztesi Gábor

Balta Julianna

Nyelvünkben élünk nyelvművelő verseny 7. o.

3. helyezett

Felkészítő: Horváthné Pintér Magdolna

Hujber Gergely

Történelem verseny 7.o.

5. helyezett

Felkészítő: Keresztesi Andrea

Rácz Barbara

Nagy Bálint szavalóverseny

3. helyezett

Felkészítő: Mészáros Sándorné

Keresztesi Máté

Öveges József fizika verseny 8. osztály
Országos döntőbe jutott

1. helyezett

Felkészítő: Berkó Éva

Földrajz verseny 8. o.

2. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tiborné

Varga Tamás matematika verseny
Zrínyi matematika verseny

5. helyezett
9. helyezett

Felkészítő: Mayerné Szaturi Ágnes

Technika verseny

1. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Csapatverseny 3. osztály
Zrínyi matematika verseny
4. és 8. osztály
6. osztály
Csapatverseny
technika
Csapat tagjai: Honyecz Gábor, Keresztesi Máté, Polgár János

5. helyezett
8. helyezett
7. helyezett
3. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel és Keresztesi Gábor

Fiskál Raffael

Zrínyi matematika verseny 6. osztály
Országos döntőbe jutott

4. helyezett

Felkészítő: Keresztesi Gábor

Salamon Viktória

Német nyelvi verseny 7.osztály

4. helyezett

Felkészítő: Szaturiné Biber Mária

Németh Fruzsina

Német nyelvi verseny 7. osztály

6. helyezett
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Felkészítő: Rimainé Wittmann Erika

Horváth Gergely

Varga Tamás matematika verseny 7.osztály

.

6. helyezett

Felkészítő: Farkas Józsefné

Polgár János

3. helyezett

technika verseny
Felkészítő: Keresztesi Gábor

Csombor Krisztián
Horváth Szabolcs

Futó András

kerékpáros ügyességi verseny 4.osztály
kerékpáros ügyességi verseny 8. osztály
közlekedési ismereti verseny 6.osztály

2. helyezett
4. helyezett
2. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Puskás László

Víz világnapja 7. osztály

1. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

2001-2002. tanév legeredményesebb versenyzője:

Keresztesi Máté és Fiskál Szandra

Megyei sportversenyek
Lány kézilabda csapat

5-6. osztály

1 és 4. helyezett

Felkészítő: Tribel András

7-8. osztály

6. helyezett

Felkészítő: Bárány Judit

Fiú kézilabda csapat

3-4. osztály
7-8. osztály
5-6. osztály

2. helyezett
5. helyezett
6. helyzett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Lány labdarúgó csapat

5-6. osztály, 7-8. osztály

3. helyezett

Felkészítő: Bárány Judit

1-4. osztályos csapat

Játékos sportverseny

5. helyezett

Felkészítő: Hutvágner Tamásné

Fiú csapat
Domonkos Norbert
Puskás Szabolcs
Piller Andor

háromtusa 3-4.osztályos

5. helyezett

sakk

3. helyezett

egyéni összetett 5.osztály
egyéni összetett 5.osztály

2. helyezett
3. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Fiú csapat
Fiú csapat

4 x 100 m váltó futás
4x 1000 váltó váltó futs

3. helyezett
3. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Lány csapat

4x600 m váltó

3. helyezett

Felkészítő: Tribel András

Sömjén Krisztina

súlylökés, távolugrás
Országos döntős
Egyéni összetett

1. helyezett
5. helyezett

Felkészítő: Tribel András

Országos kötélugró diák-olimpia
Győri Nikoletta
Wurst Eszter
Formációs csoport

4. korcsoport
3. helyezett
4. korcsoport
4. helyezett
4. korcsoport
4. helyezett
Csoport tagjai: Győri Nikoletta, Wurst Eszter, Wurst Anikó, Palkovics Mónika

Formációs csoport

2. korcsoport
7. helyzett
Csoport tagjai: Lampert Vivien, Nyári Julianna, Vincze Roberta Kovács Brigitta
Seregi Beáta, Lukács Evelin

200

Felkészítő: Dr. Kissné Rácz Gabriella

Speciális diák-olimpia
Fekete György
Tar Krisztián
Lány csapat
Horváth Krisztina
Maurer Zoltán
Szekfű László

magasugrás
.
kislabdahajítás
magasugrás
200 m síkfutás
4x400 m váltó futás
kilabdahajítás
súlylökés
kislabdahajítás

3. helyezett
3. helyezett
3. helyezett
2. helyzett
3. helyezett
1. helyezett
1 helyezett
1. helyzett

Felkészítő: Vászon Sándor

Padlóhoki csapat

országos

5. helyzett

Felkészítő: Kamondi Renáta

Visszaemlékezés
Szabó Lászlóné:

Új képzési program a Regulyban
A 2001-2002-es tanévre való beiratkozásnál lehetett először választani az iskola képzési programjai
közül az angol-számítástechnikát.
Miután a gyerekek az első évfolyamon elsajátítják a minden elsős számára kötelező tantervi
követelményeket, második évfolyamon csoportbontásban heti két óra angol és két óra
számítástechnika oktatásban vesznek részt. Mind a két tantárgyat nagy örömmel tanulják.
Alsó tagozatban, a számítógépet arra használjuk, hogy segítségével érdekesebbé, eredményesebbé
tegyük más tantárgyak tanulását. A tantárgy célja, felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók
érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit, fogalmait, amelyek lehetővé
teszik a tanulók helyes informatika szemléletének kialakulását, tudásuk alkalmazását a mindennapi
életben.
Az „F” épületben az alsó tagozat rendelkezik egy jól felszerelt számítástechnika teremmel, hozzá
csatlakozó szertárral, melyet 2005. végén sikerült teljesen felújítani.

Dr. Kozma Zoltánné:

Elindult az angol nyelv oktatása
Az angol nyelv tanításának még nincs nagy múltja az iskolában, de szeretnénk, ha annál nagyobb
jövője lenne.
Az idegen nyelv a 2001-2002-es tanévben került első évben bevezetésre részben a célból, hogy az
iskola kínálata színesebb legyen, részben pedig a nyelv tanítása szülői kérésként fogalmazódott meg,
hiszen az angol nyelv ismerete nélkül sajnos nehezen kezelhető a számítógép, a nemzetközi
érintkezésben pedig szinte kizárólagos közvetítő szerepet tölt be.
A programban részt vevő tanulók 2. osztálytól heti két órával kezdik az angol nyelv tanulását, ami a
negyedik osztályban heti három órára emelkedik.
A programban, első évben indulók még csak ötödik osztályosok, tehát a speciális tanterv még nem
futott ki, végösszegezésre nem ad módot. Viszont az eddigi eredményeink nagyon ígéretesek: a
választott tananyag és ütemterv megfelel az életkori sajátosságoknak, a korosztály érdeklődésének,
tanítványaink nagy lelkesedéssel tanulnak és nagy számban vettek és vesznek is részt folyamatosan a
számukra meghirdetett országos angol nyelvi versenyeken. (Literatum versenyek, Titok tesztverseny)
Ez számukra még csak levelezős formában létezik ugyan, de kiváló előkészítője a későbbi
megmérettetéseknek. Az elmúlt három évben az angolul tanulók kb. 25%-a versenyezett és

201

többségében arany illetve ezüst okleveleket szereztek. Ez minden esetben 80% fölötti teljesítményt
jelent.
Az idősebb korosztályból, akik negyedikesként kezdtek angolul tanulni, az elmúlt években
szépkiejtési versenyen indultak és értek el szép eredményt. Az idén pedig a megyei angol versenyen is
van továbbjutónk.
Az eredményesség érdekében nagy hangsúlyt fektetünk minden évfolyamon a kommunikációra, a
beszédfejlesztésre és beszédértésre, valamint az önálló információ szerzés képességének kialakítására.
Nyelvoktatási módszereinket is ennek megfelelően válogatjuk.
A számítógépes nyelvoktatás egyre nagyobb szerepet kap az angol órákon, amely a számítógép
használatának funkcionális elsajátítását és a nyelvtanulás direkt és indirekt módját egyaránt
megcélozza. Már második évben nyer az iskola e témában a világnyelv program keretében pályázatot,
köszönhetően a számítástechnika és az idegen nyelvi munkaközösség jó együttműködésének és a
tanerők lelkesedésének. E téren is jó tapasztalataink vannak, bemutató óráink a szakma minden
szintjén nyitottak és látogatottak.

Horváthné Márkus Zsuzsa, Dobosné Vetzl Katalin:

Fejlesztőpedagógiai program
A fejlesztőpedagógiai programot iskolánk a 2001-2002. tanévtől indította az alsós évfolyamokon.
2004. szeptemberétől teljes állású logopédus, fejlesztőpedagógus, és két tantárgyi fejlesztő tanítónő
foglalkozik a tanulási nehézségekkel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókkal.
Az olvasás, írás, számolás terén előforduló bizonyos típushibák a tanulási képességeket meghatározó
pszichikai funkciók meglétének hiányosságaival hozhatók összefüggésbe. Ezek korai felismerésével és
célzott fejlesztésével jó eredmények érhetők el.
Fontosnak tartjuk, hogy munkánk során a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek alapkézségei oly
mértékben fejlődjenek, hogy ez az iskolai teljesítményeikben is javulást eredményezzen.
A logopédiai foglalkozások célja a kialakult beszédhiba javítása, az aktiv és passzív szókincs bővítése,
a grammatikailag helyes, kifejező összefüggő beszéd tanítása. A diszlexia prevenció, a már kialakult
olvasási és helyesírási zavarok csökkentése.
Foglalkozásaink a délelőtti tanítási rendbe beépítve kiscsoportban vagy egyénileg zajlanak. Egyénre
szabott fejlesztési tervvel, speciális módszerekkel, az erre a célra berendezett fejlesztő játékokkal és
taneszközökkel felszerelt helyiségekben végezzük munkánkat.

Tudósítás és riport
Egészséges életre nevelnek
Sportszakkörök közül válogathatnak az általános iskolások

Legnagyobb a kínálat a sportszakkörökből az általános iskolákban. Ennek oka, hogy a testnevelés
feltételeit csak a délutáni foglalkozásokkal együtt tudják megteremteni.
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A zirci Reguly Antal Általános Iskola is hirdet új foglalkozásokat: az életmód szakkörben az
egészséges étkezést, az öltözködést, a szabadidő helyes eltöltését sajátítják el. Az életmód szakkörhöz
hasonlóan a természetbarát szakkörben is a gyakorlat a meghatározó.

Színes a zirci szakkörkínálat
A zirci Reguly Antal Általnos Iskolában a gyerekek részt vesznek az intézmény parkosításában,
szépítésében, fametszésében, idősek kertjének csinosításában. A szakkörök október 1 – jétől indulnak,
hetente mintegy nyolcvan óra szabadidős elfoglaltságot kínálnak, mondta el érdeklődésünkre Wohlfart
Zsuzsanna igazgató. A gyerekek választhatnak a számítógépes, a matematika-, a rajz-, a kézműves-, a
textil szakkörök, az eltérő tantervű tagozaton a padlóhoki-, furulya-, és bábszakkörök közül.
A mindennapos testnevelés feltételeit Zircen is a délutáni sportszakköri foglalkozásokkal teremtik
meg, amin általában a diákok kilencven százaléka vesz részt. Alsó és felső tagozatban kötélugró
szakköröket szerveznek, hiszen ennek hagyományai vannak a városban.
(Részlet a Napló 2001. szeptember 25-ei számából)

Elkészült a tetőszigetelés

A Reguly Antal Általános Iskola „F” épületében elkészült a tetőszigetelés, az „A” épületben
felújították a tornaterem padlóját.
A nyáron beszámoltunk róla, hogy az „F” (volt Békefi) iskolában beázik a tető, és azon a részen, a
második emeleti osztálytermekben hullik a vakolat. Szülők, vállalkozók fogtak össze, hogy az alsó
tagozatos kisdiákok számára az épületet, az osztálytermeket kicsinosítsák, kifessék, felújítsák. A
fenntartó önkormányzat támogatásával iskolakezdésre elkészült a lapos tető szigetelése – a beruházás
nyolcmillió forintba került – felújították az osztálytermeket, lefestették a nyílászárókat, kimeszelték a
folyosót. A tetőszigetelés elhúzódása miatt a nyári szünetben nem volt idő a tornaterem felújítására, a
radiátorok cseréjére, ezt az őszi szünetben oldják meg, tájékoztatott Wohlfart Zsuzsanna igazgató.
Elvégzik a tornaterem műanyag padlójának és az öltözők vizesblokkjának javítását. Az „A” épület
tornatermének parketta felújítása (csiszolása, lakkozása) viszont elkészült. A felújítás közel egymillió
forintba került.
(Napló, 2001. szeptember 11.)

Diáksport
Körzeti terematlétika helyszíne volt 2002. március 1-jén a Reguly iskola tornaterme. A körzet hét
általános iskolájából érkezett versenyzők négy versenyszámban – helyből távolugrás, 3-as
sorozatugrás, tömöttlabda dobás, magasugrás – mérték össze tudásukat. A versenyszámokban elért
helyezések összesítése után iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:
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2. helyezett: Sömjén Krisztina
3. helyezett: Holl Annamária
1. helyezett: Hatos Bence
2. helyezett: Kiss Péter
2002. március 18 – án nyolc iskolából több mint kétszázhatvan versenyző indult Zircen, a Háromhegyen megrendezett körzeti futóversenyen. Nyolc kategóriában, egyéni és csapatverseny keretében
díjazták a legjobb helyezéseket elérőket.
Iskolánk tanulói az alábbi erdményeket érték el:
3. helyezett: 1-2. osztály: Gyurkó Máté
2. helyezett: 5-6. osztály: Farsang Evelin
3. helyezett: 7-8. osztály: Gulyás Ágnes

Ráczkó Dóra 6. d. osztályos tanuló:

Erdei iskolában
2002. május 27-én reggel három, zirci hatodik osztályosokkal teli busz indult Zánkára. Hat tanár
utazott velünk.
Miután Zánkára értünk, némi várakozás után, nagy izgalommal foglaltuk el a tízágyas szobákat. A
vacsorával egy hatalmas ebédlőben töltöttük meg a bendőnket. Tisztálkodás után kissé
visszahúzódtunk az ágyainkba, de éjszakai elhallgattatásunk nem volt könnyű feladat a tanárok
számára.
A heti feladatok között szerepelt rajzolás, festés, versírás, szavalás. Kedden és szerdán négy előadó
próbálta meg bővíteni biológiai és földrajzi ismereteinket. Köztük a zirci Bakonyi
Természettudományi Múzeum két munkatársa, Galambos István botanikus és Harmat Beáta rovarász.
Ezeken a napokon a természetben figyelhettük meg mindazt, amit korábban tankönyveinkből
megtanultunk. Az itt tanultakra, az akadályversenyen volt szükség. Délutánonként a Balatonnál
töltöttük az időt. A bátrabbak bele is merültek a hideg vízbe. Pénteken az eredményhirdetés után még
utoljára lementünk a strandra, és élvezve a jó időt, napoztunk, fürödtünk.

Néptáncosok találkozója
Együtt léptek fel balatonalmádi, bakonyszentkirályi és zirci együttesek
Első alkalommal szervezett néptánctalálkozót a művelődési központ, helyi, balatonalmádi és
bakonyszentkirályi táncegyüttesek részvételével.
A szűkös anyagi helyzet, a pénzhiány ellenére a művelődési központ szervezői nem adják fel, újabb
programokon törik a fejüket, többszörös erőfeszítéssel dolgoznak.
A néptánctalálkozót első alkalommal szervezték meg az elmúlt hét végén a Reguly Antal Általános
Iskolában, ahol a házigazda az Eszterlánc együttes ifjúsági, utánpótlás és kisiskolás csoportja
mellett fellépett a balatonalmádi Kökörcsin gyermek-néptáncegyüttes, valamint a Hangszintér
művészeti iskola Ihaj-csuhaj bakonyszentkirályi néptáncegyüttese.

Helyi, balatonalmádi és bakonyszentkirályi együttesek részvételével néptánctalálkozót
szervezett a művelődési központ
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A szervezők bemutatót, nem versenyt hirdettek, a csoportok műsorait Nagy Marianna megyei
néptánc szaktanácsadó értékelte. Az együttesek vezetőivel megbeszélték a műsorok pozitívumait,
hibáit, a továbblépés, fejlődés lehetőségét.
A találkozót éjszakába nyúló, jó hangulatú kötetlen baráti beszélgetés és táncház zárta, Fajkus Attila
és zenekara fellépésével.
(Napló 2002. június 19)

Közlekedésből vizsgáztak
2002-ben nyolcadik alkalommal rendezték meg a
közlekedésismereti verseny megyei döntőjét, Veszprémben a
Gyermekek Házában.
A vetélkedőn huszonhárom negyedikes és huszonkét
nyolcadikos adott számot a KRESZ - és műszaki ismereteiből,
illetve kerékpáros ügyességi versenyen mérték össze tudásukat.
A negyedikesek közül Csombor Krisztián (a képen) iskolánk
tanulója második helyezést szerezte meg.
(Részlet a Napló 2002. február 15-ei számából)

Farsangi bál az iskolában
A kicsik jelmezben, a nagyobbak anélkül, de mindannyian jól szórakoztak
A Reguly Antal Általános Iskola tanulói négy farsangot tartottak februárban.
Egy februári péntek délután a felső
tagozatosok báloztak, mutattak be zenés
táncos műsort társaiknak. A nagyok
körében nem divat a jelmezbe öltözés, ők
szívesebben táncoltak country és rock and
roll zenére.
Az eltérő tantervű osztályok báli
mulatsága nyitó tánccal kezdődött, a
fiatalok báli ruhába öltözve mutatták be
műsorukat. Mivel az osztályok kis
létszámúak, a nyolc osztály együtt
farsangolt.
Vasárnap délelőtt a harmadik –negyedik
osztályosok, délután az első – második osztályosok buliztak, a volt Békefi iskola épületében. A
gyerekek a jellegzetes állat – és mesefigurák jelmezét öltötték magukra, de Zorrók és Supermaenek
is felvonultak. A farsangra a kicsiket nemcsak a szülők, de a nagyszülők is elkísérték.
A szülői munkaközösség üdítőkkel, szendviccsel, süteménnyel, tortával készült a gyerekek kedvenc
ünnepére. A helybeli vállalkozók felajánlásaiból sok tombolatárgy jött össze, a gyerekek pedig
örültek a mulatságon megnyert ajándékoknak. A farsang alkalmat adott a kicsiknek az együttlétre,
mókára, táncra, mulatozásra.
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Nyelvi és vizuális programok
Három első osztály indul ősszel a Reguly Antal Általános Iskolában
Az óvodások és szüleik a következő
hetekben választanak iskolát. A választást
megkönnyítendő a Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatója,
Wohlfart
Zsuzsanna
óvodai
szülői
értekezleten tájékoztatta a szülőket a
lehetőségekről,
bemutatta
tanintézményüket, és az ősszel induló tervezett
osztályokat.
2000. augusztus 1-től a városban egy iskola
működik.
Az iskola létszáma indokolja a két
épülettömb megtartását, el kellett dönteni, hogyan helyezzék a tanulócsoportokat. Az első összevont
évben mindkét iskola tanulócsoportja marad a helyén, a felső tagozatot az idén választották szét. Az
alsó tagozatosok és a napközis csoportok az „F” épüleben, a felső tagozatosok és az eltérő tantervű
tagozat tanulói a Rákóczi téri épülettömbben kaptak helyet. Az iskolának nyolcszázhatvan tanulója
van, a tanulók negyven osztálycsoportban, és nyolc napközis csoportban dolgoznak.
Az igazgatónő elmondta, az iskolában az 1992-93. tanévben indult a német tagozat, ezt váltotta fel
hat éve a német nemzetiségi program. A rajz-vizuális nevelés programja nyolc éve működik az
iskolában, az angol-számítástechnika, valamint a fejlesztő program az idei tanévben indult először.
Az iskolát az eltérő tantervű tagozat is jellemzi, ahova az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek
kerülhetnek, szakértői bizottság javaslata alapján.
A gyermeklétszámot figyelembe véve a tervek szerint ősszel három osztályt, és a Nevelési
Tanácsadó szakvéleménye alapján, egy kislétszmú osztályt indítanak. A német nemzetiségi nyelvet
oktató osztályban a gyerekek heti öt órában tanulják a német nyelvet, ami heti három órával
megnöveli az alapóraszámot. Indul egy osztály, melyben a tanulók fele a rajz-vizuális programban,
fele az általános tantervű csoportban vesz részt. A harmadik osztályban angol-számítástechnika
program alapján dolgoznak a gyerekek. A Reguly Antal Általános Iskolában kis létszámú fejlesztő
osztály indítását is tervezik, melyet az elevenebb, figyelmetlenebb, beszédhibás, lassabb tempót
igénylő gyerekeknek ajánlanak. Az eltérő tantervű tagozaton az enyhén értelmi fogyatékos
gyerekeket fogadják.
Wohlfart Zsuzsanna tájékoztatta a szülőket a tanórán kívüli tevékenységekről, szakkörökről,
szabadidős programokról.
(Részlet a Napló 2002. március 12.)

Encz Ilona:

Városi pedagógusnap kitüntetésekkel
Városunk oktatási intézményeiben 350 szakember foglalkozik 2095 óvodás, általános és
középiskolai diákkal és 587 zenei vagy fejlesztő foglalkozást igénylő gyermekkel. Munkájukra
jellemző a magas szakmai színvonal s a gyermekek iránti odaadás. Mindennapi oktató-nevelő
munkájukat gyakran nehéz körülmények között végzik, bár az önkormányzat erején felül is
igyekszik, megfelelő teret és feltételeket biztosítani feladatuk ellátásához.
A Reguly Antal Általános Iskola szülői munkaközössége és az oktatási referens javaslatára a
képviselő-testület elfogadta a városi pedagógusnap megrendezésének gondolatát, és 2002. évi
költségvetésében fedezetet biztosított egy színvonalas ünnepség megszervezéséhez. A város egy új
kitüntetést is alapított, Zirc város közoktatásáért, közművelődésért elnevezéssel, négy olyan
szakember számára, akiket intézményük ajánlása alapján egy bíráló bizottság választ ki évente.
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Új hagyományként ezen az ünnepségen köszönti a város nyugdíjba vonuló pedagógusait is 2002-től.
A városi pedagógusnap szervezési feladatait a szülői munkaközösségek, a diákönkormányzatok, a
Zirc város Ifjúsági Önkormányzata és – ahol kihagyhatatlanok voltak – maguk az ünnepelt
pedagógusok látták el. A városi intézményektől, szervezetektől és vállalkozásoktól is értékes
segítséget kaptunk. A rendezvényt a Reguly Általános Iskola tornatermében tartottuk.
A városi pedagógusnap – dr. Varga Tibor köszöntő gondolatai után – dr. Jáger Ida elgondolkodtató
„Teremtő alázat” című előadásával kapta meg alaphangulatát. A gyerekek és pedagógusok
közreműködésével előadott színvonalas verses, zenés műsorban, több mint száz fellépő köszöntötte
pedagógusainkat.
Ezt követően került sor a kitüntetések átadására.

Zirc város közoktatásáért kitüntetést
vehette át a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tanítója

Sajgóné Wetzl Éva

Kötéllel az olimpia városában
Két zirci kislány a világ legnépesebb országába utazott bemutatózni
Kiss Dezső
A Panda Gyermekalapítvány tizenhárom éve ápolja a kínai-magyar kapcsolatokat. 2002-ben
Pekingbe utazó negyventagú honi küldöttségnek tagja Bakony fővárosából Wurst Anikó és

Győri Nikoletta.
A Wohlfart Zsuzsanna igazgatta Reguly Antal Általános Iskolában már komoly hagyományai
vannak a kötélugró sportnak – ismertette a nem mindennapi utazás létrejöttének körülményeit
Kissné Rácz Gabriella, aki a szakmai vezetést a sportágat a városban meghonosító Kaszner Évától
vette át. Az idei országos diákolimpiai döntőben a harmadik korcsoportú, formációs csapatunk
negyedik, a második korcsoportúak hetedikek lettek. Az egyéni összetettben Győri Niki harmadik,
Wurst Eszter (Anikó testvére) negyedik helyen végzett.
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A zirci kötélugró csapat.
A hátsó sorban a második, az elsőben a harmadik korcsoportosok. A térdelők között
balról az első Wurst Anikó, a harmadik Győri Nikoletta
Az alapítvány vezetői – akik minden évben válogatót rendeznek különféle (hazánkra jellemző)
kulturális területeken és érdekes sportágakban – az idei csapat összeállításánál a bevezetőben
említett két zirci kislányra voksoltak.
- Még soha nem ültünk repülőgépen, de külföldön is csupán egyszer, a romániai
testvérvárosunkban, Baróton voltunk – mondta Anikó. – Így meglehetős izgalommal várjuk a
rendkívül hosszú utazást. Ferihegyről Bécsbe repülünk, ott a csapat átszáll egy másik gépre, s azzal
irány Peking.
- A kínai főváros mellett még három másik városban lépünk fel egyéni és páros számokkal,
amelyeket Gabi néni koreografált számunkra – tette hozzá az utolsó hazai edzés előtt Niki. –
Szeretnénk, ha a kínai gyerekek is megismernék ezt a sportot.
A Reguly iskolában sokan űzik a kötélugrást. Gabi néni, Lajkó Tibor és Spanberger Zsófia (aki
korábban maga is aktívan ugrókötelezett) segít. A hármas „team” lelkes és hozzáértő szakmai
munkájának köszönhetően Zirc, a sportág egyik hazai fellegvára.
- Az iskola vezetésétől nagyon sok segítséget kapunk – mondta az edzőnő. – Ezt a gyerekek sok
szép eredménnyel hálálják meg.
Az utolsó hazai gyakorláson ott voltak a szülők is.
- Most még nem nagyon izgulok, de gondolom, az elutazás perceiben ez nem így lesz – jegyezte
meg Győriné. – S ez tartani fog addig, amíg haza nem érkeznek a majd kéthetes útról….
- Ezúton is szeretném megköszönni Gabi néninek a felkészítésben kifejtett energiát, valamint a
zirci és Zirc környéki vállalkozóknak a sportág fejlesztéséhez, valamint az utazáshoz nyújtott
segítségét – mondta Wurst apuka – amit a lányok természetesen jó kínai szerepléssel szeretnének
meghálálni.
(Napló 2002. június 29.)

Sokszor visszatapsolták őket
Budpesti tanfolyamon tanultak meg alkudni és pálcával enni a zirci lányok
Novothny Ottó
Sokszor nem tudták pontosan, mit esznek a lányok, de azért ízlettek nekik, a kínai konyha
„varázsai”. Biztos, ami biztos, két-három naponta, azért elvitték őket a pekingi pizzériába vagy az
amerikai gyorsétterembe, hogy soron kívül európai ételek is jussanak a gyomrukba.
A Panda elnevezésű kínai magyar alapítvány hosszú évek óta azon fáradozik, hogy a két nép
kapcsolatát, barátságát elmélyítse. Ennek érdekében minden esztendőben pályázatot írnak ki, amire
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különböző műsorszámokkal lehet jelentkezni, olyanokkal, amelyek a távoli országban is
érdeklődést kelthetnek. Két zirci tizenhárom éves hölgy, Wurst Anikó és Győri Nikoletta
ugróköteles bemutatójukkal kerültek be az utazó csapatba.
Összesen ötvenen repültek Bécsen keresztül Pekingbe, hogy a kínai fővárosban három csoportra
osztva iskolákban, óvodákban, múzeumokban lépjenek fel. Az ugróköteles szám minden helyszínen
a legnagyobb sikert aratta, de a néptánc és a zeneszámok is élénken érdekelték a kínai gyerekeket,
tanáraikat, szüleiket.

Győri Nikoletta és Wurst Anikó a két „kínai” kislány a kilencedére
lealkudott selyemruhácskában
Anikó és Nikoletta a csoporttal a szállodában laktak, de elmesélték, hogy két éjszakát családoknál
töltöttek.
- Semmiben sem különbözött a lakás, ahol laktunk, az otthonunktól – mondta Győri Nikolett. –
Disney – figurákkal voltak tele a gyerekszobák és mindenféle elektrotechnikai eszközzel fel volt
szerelve a konyha, a nappali. Igaz a hifitoronyba nekem kellett betennem a CD – t, mert nem tudták
használni.
Anikó is hasonló tapasztalatokat gyűjtött, s az is közös élményük volt, hogy a főváros utcáin teljes a
közlekedési káosz.
- Két-háromüléses biciklikkel tekernek, miközben az autók is közöttük cikáznak – vette át a szót
Wurst Anikó. – Semmiféle közlekedési szabályt nem sikerült felfedeznünk, mindenki ment, amerre
akart.
Mielőtt a zirci lányok Kínába indultak volna, Budapesten „gyorstalpaló” tanfolyamon vettek részt,
ahol sok hasznos dolgot tanultak. Pálcikákkal enni, alkudni, és a helyi néptánc alaplépéseit is
elsajátították.
- Még szerencse, hogy így történt, mert végig pálcikákkal kellett ennünk – nevetett Nikolett. – Az
alkus tudásunkat, még a kísérőink is elismerték, mert a selymruhánkat 450 jüan helyett, végül 50 –
ért vettük meg.
Az igazsághoz tartozik persze, hogy a magyar csoportot nagy szeretettel vették körül házigazdáik.
Az utcán rendre megállították a sétáló túristákat és közös fényképezésre kérték, a ritkán látott
európai fiatalokat.
- A kínaiak rengetegen vannak az utcákon, tereken, parkokban – állapította meg Anikó,
miközben csapattársa egyetértően bólogatott. – Nagyon barátságosak, és együtt játszanak,
táncolnak, tornásznak, sportolnak.
A magyarokat elvitték a kínai tengerpartra is, ahol szokatlan látványban volt részük.
- Férfiak és nők egyaránt egyberészes fürdőruhában voltak – mesélték. – Ilyet csak filmekben
láttunk előtte. Igaz, hogy mi nyugodtan vehettünk bikinit, senki nem szólt ránk.
Anikó és Nikolett számtalan különprogramon vehettek részt. Voltak vidámparkban, elvitték őket az
igazi kínai piacra („sötét és ijesztő sikátorokba szinte még benézni sem mertünk, fel is hívták a
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figyelmünket, hogy onnan nem valószínű, hogy élve kijönnénk, úgyhogy ne tévedjünk el”), illetve
megmászhatták a nagy fal egy szakaszát, bemehettek a Nyári Palotába, az Ég Templomába, a Tiltott
Városba.
A két fiatal az említett gyönyörű helyekről sorban tette elém a fényképes ismertetőket, és szinte
egymás szavába vágva, meséltek arról, hogy a palotákat szög nélkül építették, hogy a császárok
milyen kegyetlenek voltak, például, ha kedvük tartotta, kőből faragtattak maguknak óriási hajót.
Szörnyülködve mutatták a hatalmas mesterséges tavat a nyári Palota mellett, melynek medréből
vödrökkel hordta el a nép a földet.
Bemutatták legfrissebb tudásukat, legyezős tánc lépéseit, a kínai cirkuszba illő piros
selyemdarabkák egyujjas forgatását. Mindketten elismerték, hogy csodálatos élménnyel lettek
gazdagabbak, és életük végéig megemlegetik a Kínában töltött gyönyörű két hetet.
(Napló 2002. augusztus 15.)
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2002–2003
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Lajkó Tiborné

Bokor Nóra
Boros Dániel
Fekete Krisztina
Hafner Bertalan
Horváth Dávid
Horváth Gergely
Kajtár Marietta

8.b.

Nagy Ádám
Nagy Anna,
Németh Fruzsina
Rimai Dávid
Szalay Zsolt

Tamási Hajnalka
Varga Bertalan
Világi Krisztián
Vinter Diána

Kapcsándi Norbert
Klespitz Viktória
Konta Bettina
Kovács Ákos
Mészáros Gergely
Pál Krisztina
Puskás László

Sömjén Roland
Sümegi Mária
Szalay Máté
Szíjgyártó István
Török Attila
Török Péter
Törös Ágnes

Vajcs Péter
Váradi Ingrid
Varga Aranka

Bieber Nóra
Czverencz Dávid
Fülöp Gergely
Gyenes Antal

Homoki Timea
Sógorka Krisztina
Strasszer Zsolt
Szabó Péter

Széles Brigitta
Takács Renáta
Tenk Adrienn
Vágenhoffer Márk

Kovárczi Máté
Mihályfi Angéla
Németh Jenő
Reiter Ákos
Salamon Viktória

ScheibenhofferAndrás

osztályfőnök: Máj Imréné

Ambrus Edina
Bacsák Péter
Balta Julianna
Bánó Brigitta
Fellenbech Adrienn

8.e.

Honbolygó Dávid
Hujber Gergely
Kadlecsik Mária
Magdolna,
Kovács Barbara

osztályfőnök: Baloghné Bittmann Beáta

Baumann Tamás
Belecz Imre
Benis Andrea
Berényi Tamás

8.e.

Varga Ildikó
Varga Ramóna
Wittmann Csaba
Wittmann Milán

osztályfőnök: Dr. Galambos Istvánné

Balázs Kristóf
Berkes András
Bíró Erika
Grósz Adrienn
Hegedüs Péter
Hermann Orsolya
Honyecz Helga

8.d.

Pej Szabina
Simon Tibor
Szauber Melinda
Szeifert Bálint
Tax Tamás
Tégi Marietta
Vajda Gábor

osztályfőnök: Keresztesi Andrea

Döme Kitti
Együd Fanny
Gasparics Anett
Gulyás Ágnes
Harth Andrea

8.c.

Karsai Mónika
Kálovits Laura
Kubicsek Dávid
Kukoda Ákos
Kukoda Orsolya
Mühlbauer Alma
Müller Petra

Glück Tamás
Horák Máté
Jakab Zsanett
Kajtár Dávid
Kalányos Roland

Scheier Ilona
Szabó Katalin
Valler Hajnalka

osztályfőnök: Vászon Sándor

Balogh István
Boros Katalin
Csicsó Andrea
Kiss Kinga
Pacher Imre
Petrovics Hajnalka

Simon Gábor
Simon Krisztina
Stange Péter
Svéd Roland
Szekfű László

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.
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Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Kondora László
Hack János
Máté Veronika

Nyolcosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Szilas Benjámin

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Rimai Dávid, Puskás László,
Salamon Viktória, Balta Júlianna,
Mihályfi Angéla, Ambrus Edina

Megyei szaktárgyi versenyek
Hajnal Tünde

Bod Péter könyvtárhasználati verseny
Szép magyar beszéd

5. helyezett
1. helyezett

Felkészítő: Slajcho Lujza

Horváth Dávid

Varga Tamás matematika verseny 8. o.
Kalmár László matematika verseny

2-3. helyzett
4. helyezett

Felkészítő: Farkas Józsefné

Kukoda Péter

Szép magyar beszéd

1. helyezett

Felkészítő: Mészáros Sándorné

Benis Péter

Közlekedési ismereti verseny 4. osztály

6. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Kajtár Dávid

Közlekedési ismereti verseny 8.osztály

1. helyzett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Futó András

Nyelvünkben élünk 7. osztály

2. helyzett

Felkészítő: Balogné Bittmann Beáta

Varga Ildikó

Nyelvünkben élünk 8. osztály

3. helyezett

Felkészítő: Nyáriné Nagy Angéla

Puskás László

Technika verseny

9. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Csapatverseny

technika verseny
Csapat tagjai: Kubicsek Dávid, Majkó Tamás, Puskás László

3. helyezett

Felkészítő. Kirsch Ábel

Tell Nándor

Hevesy György kémia verseny 7. osztály

6. helyezett

Felkészítő: Dr. Galambos Istvánné

Detre Soma

Zrínyi matematika verseny 3. osztály

3. helyezett

Felkészítő: Sajgóné Wetzl Éva

Puskás Szabolcs

Víz világnapja 3. korcsoport

3. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Szukop Alexandra

helyesírási verseny

3. helyezett

Felkészítő: Jandaláné Hupka Gizella

Megyei sportversenyek
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Farsang Evelin
Lány csapat

300 m síkfutás
magasugrás
4 x 600 m váltófutás

1. helyezett
1. helyezett
3. helyezett

Felkészítő: Tribel András

Mészáros Gergely

kislabdahajítás

2. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Lány labdarúgó csapat

2. helyezett
Felkészítő: Bárány Judit

Tudósítás és riport
Erdei iskola
A felső tagozattól kedvet kapva, Hutvágner Tamásné igazgatóhelyettes vezetésével, mi is
megszerveztük az erdei iskolát. Nálunk csak azok az osztályok vesznek részt ebben a programban,
akik vállalni tudják az ezzel járó anyagi terheket. A költségeken pályázatokkal és szponzorok
bevonásával próbálunk enyhíteni. Minden évben Kőszegen töltünk el egy hetet. A táborozási
lehetőséget eddig a következő kollegák használták ki az osztályukkal:
2000-2001. Kirsch Lőrincné, Hutvágner Tamásné
2001-2002. Ugron Árpádné és Szalainé Reszegi Ilona, Hutvágner Tamásné
2002-2003. Bácsiné Nyiri Éva, Hutvágner Tamásné
2003-2004. Tribel Andrásné és Szabó Lászlóné, Dombi Tamásné
A programokról, az élményekről szóljon a 4.a osztályosok írása, mely a Napló 2003. november 15-i
számában jelent meg:

Erdei suli Kőszegen
A zirci Reguly iskola 4. a. osztályával
szeptemberben Kőszegen voltunk Erdei
iskolában.
Igazgatóhelyettesünkkel,
Hutvágner
Tamásnéval
és
osztályfőnökünkkel, Bácsiné Nyiri Éva
nénivel szálltunk vonatra.
A hosszú utat Szombathelyig azzal tettük
változatosabbá, hogy egy térképen
bejelöltük az érintett állomásokat.
Szálláshelyünkön Miklós bácsi, Jutka
néni és Ábel, a négylábú családtag
fogadott bennünket.
Már első nap egy sétát tettünk a városban,
és megnéztük a Jézus szíve templomot. Este pedig felkészültünk a következő napra. Az „A” csapat
(négy csapatban „dolgoztunk”) mondta el részletesen, hogy mit fogunk látni, aki még otthon erre
felkészült.
Levelet kaptunk a Hegyi Tündértől, aki arra kért bennünket, hogy írjuk és rajzoljuk le, milyennek
képzeljük el őt és segítőit, a hegyi Manókat. Megígérte, hogy a tábor végén, ha megérdemeljük,
Hegyi Manóvá fogad bennünket. A feladat beindította a fantáziánkat, erőt, kitartást adott. Másnap
délelőtt a Chernel-kertet néztük meg, ahol egy néni, sérülésekből felgyógyult madarakat mutatott be
nekünk. Igazi környezetismereti óra volt.
Délután legalább tizenkét kilométert gyalogoltunk, de mégsem voltunk fáradtak, mert olyan
gyönyörű helyekre vezetett Miklós bácsi és Ábel. Felmentünk az Óház kilátóhoz, majd a Hétvezér
forráshoz sétáltunk le. Mind a hét kifolyóból megkóstoltuk a forrásvízet, találgattuk, melyik jobb. A
hazafelé vezető úton szelídgesztenyét szedtünk.
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A következő nap Ausztriába vettük az útirányt. Különbusszal és idegenvezetővel várkörútra
mentünk. Jártunk templomokban, igazi kriptában, földalatti-múzeumban. Mozgalmasra sikeredett a
másnap is. Délelőtt Írott-kő, Velem (mesterségek háza), Kőszeg-szerdahely (működő vizimalom),
délután a Jurisics-vár és a Szamos marcipán-múzeum megtekintése. A napi és egyben a heti
programot Dotto vonatozással zártuk. A kisvonattal végigjárhattuk ismét azokat az utcákat, amelyek
már ismerősként köszöntötték osztályunkat.
Nagyon hamar elrepült az a néhány nap. Rengeteg sok mindent láttunk, hallottunk, tanultunk.
Gyakran visszatérünk gondolatban, beszélgetéssel azokhoz a helyekhez, melyek egy életre szóló
élményt nyújtottak. Tablót készítünk a rengeteg fényképből, hogy velünk legyen ez az egy hét.
Ha kedvet kaptatok és lehetőségetek van rá, ti is menjetek el erdei iskolába. Éljétek át mindazt az
élményt, ami nekünk jutott. Megéri!
A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
4. a. osztályosai

Harminc éve testnevelők
Az országos egyesület veszprémi és zirci tanárok munkáját ismerte el
Novothny Ottó
A Testnevelő Tanárok Országos egyesülete megalakulása óta mindig
megtalálta a módját, hogy tagjaik közül a legkiemelkedőbbek munkáját
elismerje. Így történt ez 2003-ban is, két Veszprém megyei pedagógus vehette
át a testnevelésben és a diáksportban végzett tevékenységéért a jutalmat.
Tribel András (a képen) harminc éve okítja a gyermekeket.
- Talán a lelkiismeretesen végzett munkáért és az utóbbi időben elért
eredményekért gondoltak rám – állapítja meg szerényen és csendesen Tribel
András, a zirci Reguly iskola testnevelője. – Tizenkét esztendeje dolgozom itt,
és atlétikában, kézilabdában értünk el mostanában jó helyezéseket. Előbbi
sportágban az országos döntőbe is bejutott a tanítványom. Az iskola jó hátteret biztosít a sikerekhez.
- Másról sem szólnak a hírek, mint arról: a gyerekeket milyen nehéz rávenni a sportolásra.
- Ez igaz. Különösen atlétikában van így, ráadásul a meglehetősen elhanyagolt focipályán tudunk
készülni, ami szintén nem jelent nagy vonzerőt. A csapatsportágakra szívesen jönnek a diákok,
ehhez viszonylag jók a körülményeink is.
- Ennyi év tapasztalata alapján, gondolom, lenne ötlete az edzettség javítására.
- Egyértelműen a mindennapos testnevelés híve vagyok. Ezt tenném kötelezővé, sajnos azonban a
tanterv ezt nem teszi egyelőre lehetővé. Emellett az iskolai házibajnokságok szervezésére fordítanék
sokkal nagyobb figyelmet, ehhez azonban az osztályfőnökök együttműködésére is szükségünk
lenne. A csellengőket is meg kellene valamilyen formában szólítanunk, számukra többek között a
sport nyújthatna értelmes elfoglaltságot.
- Az országos elismerés azt jelenti, hogy jól teszi a dolgát.
- Lökést is adott a munkámban, jólesett, hogy a kollégák, és mások is gratuláltak. Többen is
említették: mennyire örültek, hogy ismerős névvel találkoztak a jutalmazottak között.
(Részlet a Napló 2003. február 12-ei számából)
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A településért dolgoznak
Ünnepi képviselő-testületi ülés díjátadással

Bozzay Józsefné átveszi a kitüntetést Horváth László polgármestertől
A közszolgálatban végzett kiemelkedő munkájukért szakembereket, közösségeket és civil
szerveződéseket jutalmaztak 2003. június 31 – én.

A város közoktatásáért
kitüntetést kapta

Wohlfart Zsuzsanna
a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatója,

Bozzay Józsefné
a zeneiskola nyugdíjas pedagógusa és a Reguly iskola nyugdíjas tanára
Az oktatási miniszter által adományozott

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
vette át nyugdíjba vonulása alkalmából

Galambos Ferencné
a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tanítója.
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2003-2004
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Lingl Zoltán

Ábrahám Balázs
Bánki Eszter
Baumann Tímea
Benczik Gergely
Berkesi Ádám
Burján Zsófia

8.b.

Kun Mónika
Meiszter Gabriella
Molnár Viktória
Nagy Zsófia
Palkovics Péter
Puskás Tamás
Rábai Márta

Szanyi Nagy Csaba
Tell Nándor
Török Nikoletta
Vágenhoffer Ibolya
Vágenhoffer Judit
Wittmann Éva

Győri Nikoletta
Hajnal Tünde
Janni Krisztián
Kőrös János
Magyar Katalin
Müller Judit

Nagy Katalin
Pál Anna
Papp Adrienn
Skobrák Eszter
Szabó Máté
Tringli Dániel

Udvari Anikó
Veidinger Katalin
Vig Richárd

Kaszap Nagy Péter
Kovács G. Milán
Kovács Nikoletta
Kovács Szabolcs
Kovács Szandra
Kugler Nikoletta

Madarász Margit
Mészáros László
Olrich Melinda
Ráczkó Dóra
Sándor Ádám
Selmeczi Szonja

Seregi Dávid
Szafner Ádám
Varga Lajos
Véber Roland

Polgár Zsuzsanna
Rácz Péter
Torkos Attila
Tunner Roland
Varga Gyöngyi

Varga Katalin
Véber Arnold

Szántó Sándor
Takács Dávid
Varga Tibor

Vida Attila

osztályfőnök: Homoki Csabáné

Belecz Andrea
Fürst Edit
Gilicze Lívia
Horváth Péter
Hock Csilla

8.e.

Jandala Diána
Jaksics Tamás
Jámbor Adrienn
Kajtár Dóra
Kanyár Anita
Kapitány Domonkos
Király Imre

osztályfőnök: Szaturiné Bíber Mária

Csehi Tamás
Fiskál Raffael
Futó András
Hebling Ildikó
Hermann Dávid
Jakab Zita

8.e.

Simon Gabriella
Such Nikoletta
Szabó Erzsébet
Szabó Renáta
Wittmann Rita
Wurst Anikó

osztályfőnök: Slajchó Lujza

Bachstedter Milán
Bakonyi Dániel
Blaschka Tamás
Budai Attila
Domonkos Dániel
Fritz Nikolett

8.d.

Lakner Gergő
Majkó Tamás
Palkovics Szabolcs
Papp Boglárka
Rádics Valter
Ríz Alexandra

osztályfőnök: Bakyné Fenyvesi Erzsébet

Alagi Adrienn
Bachstetter Szabina
Cserepes Anita
Farsang Evelin
Fellegi Szilvia
Földesi Melinda
Ircsik Zsolt

8.c.

Futó Péter
Gazdig Balázs
Hafner Gábor
Havlik Renáta
Horváth István
Igmándy Áron

Jakab Szandra
Murányi Zsolt
Pap Tamás
Papp Vilmos
Parlag Brigitta

osztályfőnök: Jandaláné Hupka Gizella

Bolla Barbara
Darnai László
Fekete György

Horváth Márta
Horváth Otília
Németh Alexandra

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Majkó Tamás, Hajnal Tünde, Nagy Katalin,
Müller Judit,Fiskál Raffael, Polgár Zsuzsanna
Nagy Zsófia, Farsang Evelin
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Jó tanuló-jó sportoló elismerő cím tulajdonosa:
Farsang Evelin

Alapfokú német nyelvvizsgát tett tanulóink:
Fiskál Rafael, Kovács Nikoletta, Madarász Margit, Ráczkó Dóra,
Varga Lajos, Olrich Melinda, Mészáros László, Futó András
Felkészítő: Szaturiné Biber Mária

Megyei szaktárgyi versenyek
Nagy Bálint

Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedő5-6. o.

9. helyezett

Felkészítő: Slajchó Lujza

Hajnal Tünde

Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedő 7-8. o. 9. helyezett
Szép Magyar beszéd 7-8. osztály
2. helyezett
Felkészítő: Slajchó Lujza

Rácz Barbara

Nyelvünkben élünk vetélkedő 7. osztály

3. helyezett

Felkészítő: Mészáros Sándorné

Nováki Nóra

Szép Magyar Beszéd

5-6. osztály

1. helyezett

Felkészítő: Nyáriné Nagy Angéla

Csapatverseny

Technika vetélkedő
Csapat tagjai: Fiskál Raffael, Kovács Nikoletta, Schnellbach Dávid

2. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Steiner Áron

Közlekedési ismereti vetélekedő 8.osztály

5. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Cheremnykh Jana

Angol nyelv kiejtési verseny 5-6.osztály

5. helyezett

Felkészítő: Dr. Kozma Zoltánné

Selmeczi Szonja

Országos novella pályázat
Felkészítő: Baloghné Bittmann Beáta

Csapatverseny

Energia takarékossági verseny
Csapat tagjai: Fiskál Rafaell, Kovács Nikoletta, Mészáros László

1. helyezett
6. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Kovács Nikoletta

Energia takarékossági verseny

7. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Fikál Raffael

Energia takarékossági verseny

9. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Detre Soma

Zrínyi matematika verseny 4. osztály

3. helyezett

Felkészítő: Sajgóné Wetzl Éva

Puskás Szabolcs

Víz világnapja 4. korcsoport tanulmány

1. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Jakab Sándor

Országos számítástechnika verseny

1. helyezett

Felkészítő: Földesi Katalin

7.b. osztály

„Szervusz Európa” informatikai verseny
Felkészítő: Földesi Katalin, Futóné Berki Katalin

Kugler Nikoletta

Közlekedési ismereti verseny

1. helyezett

Felkészítő: Kirsch Ábel

Megyei Sportversenyek
Farsang Evelin
Domonkos Norbert
Alsó tagozatos csapat

300 m síkfutás
sakk 2. korcsoport
játékos sportverseny

2. helyezett
2-3. helyezett
8. helyezett
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Speciális diákolimpia
Porkoláb Sándor
Borostyán Mónika
Horváth Márta
Fekete Katalin
Varga Tibor
Fekete György
Csapat

100 m síkfutás 1. korcsoport
magasugrás
100 m sikfutás 2. korcsoport
kislabdahajítás 2. korcsoport
kislabdahajítás
100 m síkfutás 2. korcsoport
kislabdahajítás 2. korcsoport
magasugrás
4x400 m váltó futás 2. korcsoport

2. helyezet
3. helyezett
3. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
1. helyezett
1. helyezett
1. helyezett
1. helyezett

Felkészítő: Vászon Sándor

Kitűnően szerepeltek a zirci judósok az országos
diákolimpia döntőn.

A Reguly iskola tanulói közül Bachstetter Milán
(középen) és Vincze Balázs (jobb oldalon) bronzérmet
érdemeltek ki, míg Vincze Martin (bal oldalon) a
hetedik helyen zárta a versengést. Mindhárom ifjú edzője
Vincze Ferenc és Vincze Lajos.

zirci júdósok országos versenyeken léptek tatamira
Debrecenben. Kirmer Bence és Bachstetter Milán képviselte a
bakonyi szineket és az előkelő ötödik helyet szerezték meg
A

Budapesten a tízévesek mezőnyében Vincze Balázs bronzérmet
gyűjtött be (a képen), míg Világi Krisztián ötödik lett. Vincze Ferenc
és Vincze Lajos edzők tanítványai remekül helyt álltak.

A 2004. júniusi ünnepélyes Képviselő-testületi ülésen

Zirc város közoktatásáért
kitüntetést
vette át a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tanára

Máj Imréné
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
vette át nyugdíjba vonulása alkalmából

Kirsch Lőrincné
a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tanítója.
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Visszaemlékezés
Nagy Zsófia:

…az első matekórán piros pöttyökkel számoltunk…
A beiratkozásom napján a félelem és izgalom párosa kezdett bennem kialakulni. Még nem tudtam,
hogy melyik tagozatra fogok menni. 1996-ban indult el a német nemzetiségi program az iskolában.
Arra írattak be. Ez nagyban meghatározta az életem hátralévő részét.
Szeptember 1-jén, az évnyitón
előadások
voltak,
én
verset
mondtam. Még sosem láttam annyi
gyereket előttem, akik engem
néztek, és ez megrémített. „Az
oviban miért nem volt ennyi
gyerek? Miért néznek, engem? Nem
szeretnék itt lenni!” Ezek a
gondolatok jártak a fejemben, mikor
az én nevemet mondták és mennem
kellett. Az ünnepség után a „B”
épület kettes termébe mentünk az
osztályommal. Még senkit sem
ismertem. Az osztályfőnököm –
Bácsiné Nyíri Éva – nagy – nagy szeretettel fogadott bennünket. Bemutatkozott, megnyugtatott
mindenkit, hogy nem kell félni az iskolától, és meglátjuk majd, hogy napról napra egyre okosabbak
leszünk. Majd mindenkinek adott egy Mickey egeres füzetet. Minden gyerek szereti az ajándékot,
így egy kicsit még jobban oldódott a feszültség, ami a teremben volt. Éva néni elmondta a
tudnivalókat a tanévről, majd hazamentünk.
Az első tanítási napon már vinni kellett a könyveket. Én nem tudtam olvasni, így csak a képek
alapján tudtam azt mondani, hogy melyik könyv tetszik, melyik nem. Egyedül két óra maradt meg
bennem igazán, a matematika és az olvasás. Az első matek órán piros pöttyökkel számoltunk egy
képről, amin még nyár volt. Talán azért maradt meg bennem ez az óra, mert a nyári szünetre
emlékeztetett. Olvasáson megkérdezte a tanító néni, hogy ki tud olvasni. Többen jelentkeztek.
Kinga kezdte el olvasni a kicsi patakról szóló verset. Én is olyan szépen szerettem volna olvasni,
mint ő! Ez nemsokára meg is történt. Ahogy teltek az évek, változott az osztályba járó tanulók
névsora. Voltak, akik elmentek, voltak, akik jöttek.
Negyedik év végén volt a nagy váltás. Felsősök leszünk, többé nem kicsik, és végre az „A” épületbe
járhatunk! Az „A” épület akkoriban a legszebbnek számított – talán még most is – a többi közül.
Sokan sírtunk, mert nem Éva néni lesz az osztályfőnök.
Eltelt még egy nyár. Ez egy nagy lépést jelent a felnőtté váláshoz vezető úton, hogy felsősök
vagyunk. Hamar rá kellett jönnünk, hogy valójában nem is vagyunk olyan nagyok. Szembesültünk
azzal a ténnyel is, hogy most jön ám csak a neheze! Eddig az alapok voltak, de most mindenféle
nehéz művelet, életrajz következik. Nem kellett sokat szomorkodnunk Éva néni miatt, hiszen a
technika tanárunk lett, de csak ebben az évben. Meg kellett tanulnunk, hogy többé nincs olyan, hogy
tanár néni vagy tanár bácsi. Tanárnő és tanár úr van. Sok új tantárgy is bejött felsőben, pl. a
biológia, kémia, fizika, földrajz, de az olvasás is eltűnt. Irodalom és nyelvtan lett helyette.
Tanáraink gyakran változtak az évek során, de ez nem változtatott azon, hogy tanulni kell. Én még
nem hallottam olyan emberről, aki minden tantárgyat a kedvencének tart és imád tanulni. Ilyen
nincs.
Az iskola lehetővé tette nekünk az izgalmas osztálykirándulásokat és tanulmányi utakat. Hatodik
osztályban elmentünk Zánkára, az Erdei táborba. A tábor hatalmas területet foglalt magába. Szerte
az országból jöttek ide diákok. A szállások ugyanolyan négy szárnyból álló házak voltak, így
akadtak olyanok, akik eltévedtek és csak hosszas bolyongás után találtak a saját szobájukhoz. Az
osztályból sokan kaptunk mobiltelefont az aggódó szülőktől, akik mindennap, jobb esetben minden
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második nap felhívtak minket. A telefonoknak mindenki örült, aki kapott, mert milyen menő dolog
egy telefon. Én is kaptam egyet.
Hetedikben mát igyekezni kellett a tanulással, hiszen az év végi jegyek pontoknak számítanak a
felvételiben. Nyolcadikban mindenki ezerrel tanult félévig, majd jöttek a felvételik. Március, április
körül megjöttek az eredmények. Volt, aki nagyon örült, volt, aki nem. Megesik, hiszen nem
vagyunk ugyanolyanok. A második félévben sem hagytak minket pihenni, mert ott voltak még a
vizsgák. Sokan feleslegesnek tartották, de mint később kiderült, nem is volt olyan rossz dolog az a
vizsga, mert átismételtük az anyagot és összefoglaltuk a lényeget. Ezekkel az ismeretekkel pedig
bátran vághattunk neki a középiskolának.
A ballagáson volt az utolsó be- és kicsöngetés számunkra. Lezárult nyolc év, amit a Reguly Antal
Általános Iskolában töltöttünk. Hosszú idő, de biztos alapokkal rendelkezünk, és így már
könnyedén lépkedhetünk az úton tovább, melyet mindenkinek a saját sorsa határoz meg.

Tudósítás és riport
Merre tovább, Zirc?
Húsz éves a város – Ünnepi testületi ülés művészeti bemutatókkal
Húsz éve város a település. Ebből az alkalomból nagyszabású rendezvénysorozatot szervez az
önkormányzat, mely tegnap ünnepi képviselő-testületi ülést tartott.
Az ünnep már délután elkezdődött, a Reguly múzeumban fotókiállítás nyílt Zirc történetéről, a
galériában pedig a helyi művészek alkotásaiból rendeztek tárlatot.
A városházán este az ünnepi képviselő-testületi ülésen Horváth László polgármester mondott
köszöntőt. Beszédében kiemelte: a ciszterek által alapított, történelmi hagyományokkal és építészeti
értékekkel rendelkező településnek, Reguly Antal szülőhelyének a jövője attól is függ, hogyan tud a
város, fejlődési irányt választani. A település szolgáltató jellege mellett a polgármester szerint meg
kell tartani azt, hogy Zirc élhető, tiszta, turisztikailag vonzó hely legyen a Bakony központjában.
Ehhez tovább kell folytatni az elmúlt időszakban megkezdett fejlesztéseket, hogy a település
megtartóereje is erősödjön – hangsúlyozta ünnepi beszédében a zirci polgármester.
A testületi ülésen Illés Ferenc, a Reguly Antal Múzeum igazgatója tekintett vissza előadásában Zirc
múltjára, majd a jelenlevő testvérvárosok képviselői köszöntötték a települést huszadik
születésnapján.
Az esemény utáni ünnepi koncerten felléptek többek között a művészeti iskola néptáncosai, a
zeneiskola növendékei, a városi vegyes kórus tagjai és a fúvószenekar muzsikusai.

A művészeti iskola növendékei
(Részlet a Napló 2004. január 17-ei számából)
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Minőség az oktatásban is
Varga Ibolya
A Reguly Antal Általános Iskola és Előkszítő Szakiskola három évvel ezelőtt kezdte el honosítani a
Comenius 2000 minőségbiztosítási rendszert, mely mára már kitűnően működik.
Kezdetben a tantestület tagjainak egy része sem értette, hogy miért van erre szükség – emlékszik
vissza Wohlfart Zsuzsanna, az iskola igazgatója. Ma már ott tartanak, hogy a kezdeti ellenzők
nyolcvan százaléka is részt vesz a munka értékelésében, önként készíti el azokat a felméréseket,
amelyek ehhez szükségesek. Az iskolában nyolcszáz gyerek tanul, hét helyszínen, melyek közül hat
egy tömbben van, a hetediket pedig az alsó tagozatosok használják.
Az előkészítő szakiskola jelleg abban mutatkozik meg, hogy kilencedik és tizedik osztályt is
működtetnek, melyben főként kertészkedést oktatnak és felkészítik a diákokat a továbbtanulásra. A
pincéjükben gombát termesztenek, a kertészeti foglalkozásokon az iskola környékét szépítik, teszik
rendbe.
A nyolcadikosok nyolcvan százalékát felveszik abba az iskolába, amelyre első helyen jelentkeznek.
A diákok kilencvennyolcszázaléka tanul középfokon és a tapasztalatok szerint jól megállják a
helyüket. Igen nagy a később felsőfokon továbbtanulók aránya közöttük.
A tantestületben hetvenhat pedagógus dolgozik. Korábban Zircen két általános iskola működött, s
2000-ben vonták össze őket, éppen akkor, amikor a minőségbiztosítási folyamatot is elkezdték.
Azóta már remekül összerázódott a csapat, jól tudnak együtt dolgozni.
A minőségbiztosítás egy rendszert jelent az oktatásban, melyben megfogalmazzák a vezetői
feladatokat, pontosítják az adminisztrációt, meghatározzák a nevelési-oktatási célokat. Az iskola
felméri a szülők, a gyerekek igényeit, programját az igényeknek megfelelően alakítja.
A tantestület fontosnak tartja az iskolán kívüli ismeretszerzést. A negyedikeseket, a hatodikosokat
Erdei iskolába viszik, a hatodikosok Ópusztaszerre kirándulnak, a nyolcadikosok Budapesten
látogatják meg azokat a múzeumokat, melyeknek kiállításai segítenek megérteni a tananyagot.
(Napló 2003. október 15.)

Farkas Józsefné:

Az iskolai élet és a minőségbiztosítás
2000. januárjában iskolánkban széleskörű belső és külső értékelés zajlott nyitott önértékelés
formájában, ugyanis intézményünk bekapcsolódott a Comenius 2000 teljes körű minőségbiztosítási
programba. A megkérdezettek – közvetlen illetve közvetett partnereink – beleszólási lehetőséget
kaptak az intézmény működésébe, figyelembe vettük véleményüket.
Az alkalmazottak körében SWOT
analízissel kerestük a választ, melyek
iskolánk erős illetve gyenge pontjai,
mik a lehetőségeink, milyen valós
veszélyekkel kell számolnunk az
elkövetkező években.
A minőségfejlesztés kezdeti szakaszán
túljutva, gyakorlottan, a projekt-,
feladat- és időtervet betartva, ma már
gördülékenyen
folyik
a
folyamatszabályozó, szervezetfejlesztő
tevékenységünk.
Munkánkat
–
összhangban
Pedagógiai
Programunkkal – az „ Iskola
Minőségfejlesztési Program” című
dokumentum alapján végezzük.
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Sikereink, eredményeink:
Teljes alkalmazotti körünk elkötelezett a „vevőközpontú minőségszemlélet” irányában Nyitottabbak
lettünk a tudatos szervezeti kultúra kialakítására, a folyamatos fejlesztés szemléletére.
A minőségfejlesztés mindennapi munkánk részévé vált, egységes rendszerként kezeljük a régóta
meglévő és újonnan kialakított, szabályozott elemeinket.
A partnerek illetve saját magunk által megfogalmazott elvárásoknak megfelelő mélységben
szabályozzuk azokat a folyamatokat, melyek hatással vannak oktatásunk, nevelésünk színvonalára,
minőségére, valamint partnereink elégedettségére.
Jól működő „team” munka minden esetben meghozta gyümölcsét, elsajátítottuk az egymástól való
tanulás képességét. Az évek során egyre több pedagógus kapcsolódott be a feladatok vállalásába,
illetve sokan segítették munkánkat.
Megtanultunk színvonalas, eredményes pályázatokat írni.
Belső auditálási vizsgával tizennyolc fő pedagógus rendelkezik. Segítségükkel évenként a felmerülő
problémák függvényében kritikus de eredményes auditálásokat végzünk.
Aktívan bekapcsolódtunk a Comenius klubhálózat munkájába.
Kialakítottuk
ösztönzési
rendszerünket.
Kidolgoztuk
a
minőségi
illetménykiegészítés
szempontrendszerét, mellyel elértük azt, hogy az elismerési formák áttekinthetőbbé, követhetőbbé
váltak.
Folyamatosan bővítjük módszertani eszköztárunkat.
Iskolánk piacképessége, hírneve, szakmai elismertsége partnereink körében évek óta javul.
Igyekszünk olyan munkahelyi légkört teremteni, hogy minden érintett kollega belső igényévé váljon az
új kihívások, a partneri elvárások megismerése, lehetőség szerinti teljesítése.
Veszprém megyében iskolánk volt az első általános iskola, ahol kiépült a Comenius teljes körű
minőségbiztosítási rendszer. Azóta közreműködünk, segítjük a térség iskoláinak minőségfejlesztési
programjának megvalósítását.
A minőségfejlesztési projektzáró auditálására 2003. május 21-én került sor. Elmondhatjuk, hogy
munkánk nem volt hiábavaló. A Comenius Programigazgatóság munkatársai elismeréssel szóltak
elvégzett munkánkról.

2003. június 27-én pályázatot készítettünk a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a
Veszprém Megyei Önkormányzat a megye gazdasági fejlődésének és az intézmények színvonalas
működésének elősegítése érdekében meghírdetett MINŐSÉG DÍJ elnyerésére. Nagy
meglepetésünkre a rangos megyei vállalatok, intézmények sorában első helyezést értünk el. Azóta
iskolánk logója tartalmazza: Comenius teljes körű minőségbiztosítás; Veszprém Megye Minőségi
Díj tulajdonosa
Reméljük, hogy fáradságos munkánk nem volt hiábavaló. Rajtunk múlik, hogyan valósítjuk meg
kitűzött céljainkat, feladatainkat. Igyekszünk megfelelni az EU oktatáspolitikai szemléletének:
egész életen át történő tanulás – továbbképzések folyamatos szervezése - az iskola nyitottá
tétele - „partnerközpontú működés”- „szolgáltatási funkciók bővítése”
Mindent elkövetünk, hogy küldetési nyilatkozatunk ne csak néhány soros írás legyen, hanem
tartalmas megvalósulás.
Munkánk szakszerűségét nagymértékben segítette, Hartványi László minőségbiztosítási szakértő.
A minőségirányítási munka legfőbb segítői:
Wohlfart Zsuzsanna iskolánk igazgatója
Farkas Józsefné a „team” vezetője,
és a „team” tagjai:
Sajgóné Wetzl Éva, Bácsiné Nyíri Éva, Kamondy Renáta
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Megyei Minőség Díjat kapott iskolánk
A pétfürdői Nitrogén-művek Rt, a Pápai Talajerőgazdálkodási Kft, a zirci Reguly Antal

Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskola
és
a
veszprémi
Balatontourist Rt kapták az idén a

Veszprém megyei Minőség Díjat.
A díjakat a Veszprém Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
konferencia termében adták át,

2003. október 10 – én.
A kamara és a megyei önkormányzat
évek óta együttműködik a megye
gazdaság fejlesztésének elősegítése
érdekében. A közös munkában
kitüntetett
szerepe
van
a
minőségügynek, hiszen egy szervezet
munkája, a termék és a szolgáltatás
minősége alapvetően befolyásolja a
piacra jutást, azok megtartását és
bővítését, illetve a közigazgatás
megítélését.
A minőségnek tehát, meghatározó
jelentősége van a versenyben,
szerencsére ezt egyre többen ismerik
fel – hangsúlyozta a köszöntőjében
Henger Károly, a kamara elnöke. A
díjat három éve alapították az
önkormányzattal együtt. Ez jól
mutatja azt, hogy a
megye
gazdálkodói iránt is felelősséget érez
az önkormányzat. Dr. Kriskó Nándor, a zsűri elnöke elmondta, országos viszonylatban, Veszprém
megyében érkezett a legtöbb pályázat.

Athéni álmok szövődnek
A négyszeres magyar szörfbajnok kivívhatja az olimpiai kvótát
Kiss Dezső
Az ötkarikás játékokon viszonylag új szám a szörfösöké. A pályaversenyen minden résztvevő –
férfi és nő egyaránt – mistral típusú szörffel versenyez. Az erősebbik nemtől Gádorfalvi Áron
korábban már ki is harcolta az indulás jogát. A nőknél viszont még van remény, s több hölgy előtt is
ott a lehetőség.
– Eddig két alkalommal nyertem a raceboard osztály női bajnokságát, s kétszer – az idén másodszor
– pedig élen végeztem a férfiakkal való összevetésben is – sorolta eddigi eredményösszesítőjét
Bárány Judit, a zirci Reguly Antal Általános Iskola testnevelő tanára, a Nitrokémia VK versenyzője.
– Sajnos meglehetősen szűkös anyagi körülmények függvényében tudok részt venni a
bajnokságban, s ezért nekem egy olcsóbb, nem olimpiai kategóriában kellett eddig versenyeznem.
A szövetség vezetői felfigyeltek a fűzfői klub lelkes, szorgalmas és a jelek szerint igen tehetséges
szörfösére. Koszti György, a szövetség elnöke felajánlotta, hogy biztosítanak számára egy kellő
minőségű sporteszközt, próbálja ki magát az olimpiai osztályban is.
– A jövő évi világbajnokságot – amely kvalifikál az olimpiára – tavasszal rendezik a törökországi
Izmir térségben, előtte pedig lesz egy nagyszabású próbaverseny, szintén az Égei tengeren –
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folytatta az idei raceboardos bajnoknő. – Miután klubom, a Nitrokémia VK vezetői megígérték,
hogy mintegy kétszázezer forinttal tudják segíteni a kiutazásomat, megkezdtem az intenzív
felkészülést. Heti hat alkalommal edzek, napi két – három órát. Napi futóadagom több, mint öt
kilométer. Ezenkívül, az otthonra beszerzett, felszerelt kínzóeszközökkel gyötröm magam, mert
ebben a sportágban, igencsak kell a jó kondició.

Bárány Judit az ünnepélyes évzárón átveszi a bajnoki serleget
Természetesen Bárány Judit tehetsége, akarása önmagában kevés lenne az olimpiai szereplés
kivívásához. Ehhez a pénzen kívül sok-sok önzetlen szponzorra is szükség van. Szerencséjére
pillanatnyilag a szövetségen és a klubján kívül még élvezi Zirc város polgámesterének, Horváth
Lászlónak, a munkahelyi kollektívájának, s Wohlfart Zsuzsanna igazgatónőnek, valamint a helyi
uszoda létesítmény vezetőjének, Olaszi Csabának a bizalmát, támogatását.
– Életem nagy vágya teljesülne, ha sikerülne eljutnom az olimpiára. Ennek érdekében mindent
hajlandó vagyok megtenni. Az esélyeim nem rosszak, hiszen eddigi eredményeim alapot adnak arra,
hogy a válogató versenyen a számomra pillanatnyilag még újnak számító mistral – deszkával is
sikerrel vegyem fel a harcot a riválisokkal. Mondom ezt annak ellenére, hogy a honi élmezőny
decembertől az ausztráliai szörfpardicsomban készül fel a tavaszi versenyekre.
A Veszprém megye legeredményesebb női sportolója címre is eséllyel pályázó testnevelő tanárnő
eddig ugyan meglehetősen mostoha körülmények között készült, vetélkedett, de egyszer talán az ő
eredményei is rivaldaféybe kerülnek majd. S miért ne lehetne az az alkalom, éppen egy olimpiai
szereplés?
(Napló 2003. december 4.)

Dr. Stadler Jenő

Öregdiákok találkozója
Szép ünnepet ültünk 2004. május 15-én a zirci Reguly Antal Általános Iskolában. Békefi Antal
tanítványai és a zirci egykori diákjai körülbelül négyszázan vettek részt az első alkalommal
megrendezett találkozón. A névsor olvasásakor derült ki, hogy nemcsak a környékünkről, de az
ország távoli városaiból, sőt külföldről is érkeztek résztvevők.
A tantermekben gyülekező osztályokat az iskolacsengő szólította a tornaterembe 10 órakor kezdődő
ünnepségre. Az emlékezetes névsorolvasáskor többen csodálkoztak rég nem látott társaikra. A
kulturális program a szeretett tanárra, Békefi Antalra emlékezett. Három egykori tanuló emlékezett,
ezt követően a közös élményekre és emberformáló iskolára, annak szereplőire: tanárokra és
tanulótársakra.
A résztvevők a Rákóczi téren elültették a zirci öregdiákok fáját, és megkoszorúzták Békefi Antal
felújított emléktábláját.
A közös ebédet követően baráti beszélgetések során elevenedtek fel újra az úttörőének-, és zenekar,
a gyermekszínházi előadások sikerei és az egykori diákcsínyek.
A délután során többen keresték fel régi tantermeiket, sétáltak az iskolaudvaron vagy a botanikus
kertben, a tó partján üldögélve elevenítették fel emlékeiket.
Az ünnepre meghívtuk még élő tanárainkat, akik közül többen velünk ünnepeltek. Az ünnepség
díszvendége Békefi tanár úr felesége, Piroska néni volt.
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Az öregdiákok elültetik az emlékfát
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2004-2005
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Müllerné Vida Krisztina

Cserkész Dávid
Dobos Ádám
Dublecz Fanni
Galambos Ilona
Győri Anita
Horváth Mihály
Jakab Sándor

8.b.

Janni Máté
Karsai Ferenc
Komlós Péter
Kreisz Rita
Lampert Vivien
Luter Ádám
Molnár Dávid

Kovács Eszter
Kozma Dorottya
Kurtus Sándor
Lattenstein Tamás
Lehel Máté
Palkovics Márton

Ihász Flóra
Kirmer Bence
Koszmeda Nelli
Papp Zsanett
Plesa Márk

Szakács Péter
Teszéri Dalma
Török Anthony
Várszegi Anna

Polgár Hajnalka
Rauscher Péter
ScheibenhofferRóbert
Selmeczi Nóra
Simon Őrs

Steinbach Ádám
Szalai Renáta
Varga Péter

osztályfőnök: Mészáros Sándorné, Másli Margit

Antal Bernadett
Balga Bettina
Fellenbech Brigitta
Horváth Tamás
Kajtár Ádám

8.e.

Piller Andor
Puskás Szabolcs
Rábel Ramóna
Schnellbach Dávid
Schwéger Norbert
Skobrák Ferenc

Wolstrommer Veronika

osztályfőnök: Szémann Zsuzsanna

Bieber Helga
Bodor Olivér
Gyarmati Tünde
Herman Dániel
Horák Imre

8.d.

Váliczkó Bálint
Varga Kitti
Városi József
Wolf Ernő

osztályfőnök: Futóné Berki Katalin

Balassa Boglárka
Balázs Ágoston
Horváth Janka
Hujber Zoltán
Hutvágner Martin
Kertész Fanni

8.c.

Papp Réka
Papp Richárd
Pintér Róbert
Ríz Péter
Solymosi Dániel
Szakács Péter
Török Zsolt

Kopnyik Attila
Kukoda Péter
Papp Mihály
Rácz Barbara

Scheibenhoffer Szabina

Scheier Tamás
Szántó Zsolt
Török Gergely

Vass Mátyás
Víg Márton
Wind Kaludia

osztályfőnök: Dörneszné Sarvajcz Éva

Bárány Andrea
Berki Attila
Borostyán Mónika
Csányi Péter
Csipszer Balázs
Fekete Katalin

Horváth Tibor
Nagy Márton
Pap Rajmond
Stéber Krisztián
Szaturi Éva

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük.

Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Tamaskovics Eszter
Kondora Ágota

Meiszter Franciska
Lehel Martin

Nyolcosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Szilas Péter
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Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Solymosi Dániel, Molnár Dávid
Puskás Szabolcs

Megyei szaktárgyi versenyek
Rácz Barbara

Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő

10. helyezett

Felkészítő: Slajchó Lujza

Puskás Szabolcs

Német tanulmányi verseny
Német nemzetiségi tanulmányi verseny

4. helyezett
6. helyezett

Felkészítő: Rimainé Wittmann Erika

Hevesy György kémia verseny 8. osztály

12. helyezett

Felkészítő: Dr. Galambos Istvánné

Technika verseny

Lehel Máté
Schnellbach Dávid
Solymosi Dániel
Csapatversenyben

1. helyezett
5. helyezett
10. helyezett
7. helyezett

Felkészítő: Keresztesi Gábor

Palkovics Márton

Közlekedési ismereti verseny

2. helyezett

Felkészítő: Nyáriné Nagy Angéla

Detre Soma

Zrínyi matematika verseny 5.osztály
Részvétel az országos versenyen

2. helyezett

Felkészítő: Lingl Zoltán

Müller Dávid

Zrínyi matematika verseny 7. osztály

8. helyezett

Felkészítő: Mayerné Szaturi Ágnes

Hevesy György kémia verseny 7. osztály

4. helyezett

Felkészítő: Dr. Galambos Istvánné

Jakab Sándor

Zrínyi matematika verseny 8. osztály

9. helyzett

Felkészítő: Berkó Éva

Csapatverseny
Zrínyi matematika verseny 5.osztály
Csapat tagjai: Detre Soma, Póda Apor, Rábai József

5. helyezett

Felkészítő: Lingl Zoltán

Lattenstein Tamás Teleki Pál földrajz-földtan verseny

5. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tiborné

Vadas Evelin

Német nemzetiségi tanulmányi verseny 5-6. o.

1. helyezett

Felkészítő: Szaturiné Biber Mária

Polgár Adél

Német nemzetiségi tanulmányi verseny 7.osztály

1. helyezett

Felkészítő: Szaturiné Biber Mária

Nováky Nóra

Német nemzetiségi Ki mit tud? – vers, próza

3. helyezett

Felkészítő: Rimainé Wittmann Erika

Iskolai tánccsoport Német nemzetiségi Ki mit tud? – tánc

3. helyezett

Felkészítő: Bakyné Fenyvesi Erzsébet

Országos versenyek
Woltstrommer Veronika Országos rajzpályázat

1. helyezett

Felkészítő: Szeifert György

Steinbach Ádám

Országos számítástechnika verseny

9. helyezett
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Felkészítő: Földesi Katalin

Megyei sportversenyek
Piller Andor

300 m síkfutás
N.A.P. program

2. helyezett
2. helyzett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Lehel Máté

súlylökés

2. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Csapat

4x100 m váltófutás
N.A.P. program

2. helyzett
2. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Tax Tibor
Köműves Sándor

darts
darts

1. helyezett
2. helyezett

Felkészítő: Kaufmann Frigyes

Megyei speciális olimpia
Labdarugó csapat
Varga Tibor

országos labdarúgó bajnok

1. helyezett

100 m síkfutás
1. helyezett
országos bajnok, aki meghívást kapott a Csehországban megrendezésre
kerülő Európa Bajnokságra.
Felkészítő: Vászon Sándor

Dzsúdósérmek, helyezések
Miskolcon rendezték meg a korosztályos országos
bajnokságot, melyen ezüstérmet nyert Fábián Bálint –
iskolánk tanulója (a képen) – a Zirc VSE dzsúdósa. A fiatal
versenyzőt Vincze Ferenc és Vincze Lajos edzők készítették
fel a rangos erőpróbára.

Két csapat bejutott
a döntőbe
Az ausztriai St. Pölten városában harmadik alkalommal kaptak
meghívást a zirci dartosok. A 19. nemzetközi steelbajnokságon a két
zirci fiú – mindkettő iskolánk tanulója – Tax Tibor és Szakács Péter
(a képen) hiba nélkül meneteltek a döntőig, ahol Tibor jobbnak
bizonyult Péternél. A vendéglátók is elcsodálkoztak a két sportoló
tudásán, akik messze kiemelkedtek a mezőnyből.
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Országos focibajnoki arany
A Magyar Speciális Oimpiai szövetség Nagykanizsán
rendezte meg az országos labdarúgó tornáját, 2005.
májusában.
Veszprém megyéből a zirci fiú csapat és a tapolcai hölgy
együttes lépett pályára a mezőnyben. A fiúk a legerősebb
csoportba kerültek, de Vászon Sándor edző közössége
remekül helytállt, biztosan nyertek. Sőt a gólkirályi címet
csapattársuk, Varga Tibor érdemelte ki.
A zirci és tapolcai fiatalok egymást biztatták a
mérkőzéseken, melynek végén a tapolcai lányok is
felléphettek a dobogó harmadik fokára.
Érdekesség, hogy a Reguly iskola diákjai a Solymok FC –
től kaptak „kölcsönszerelést” a tornára, melyet végül
remek sikerüknek köszönhetően örökre meg is tarthattak.
Ősszel Budapesten kell bizonyítaniuk már a „Bakonyi
Bikáknak”, hogy nem volt véletlen a nagykanizsai aranyérem.
Csapat tagjai: Csányi Péter, Hujber János, Varga Tibor, Darnai László, Porkoláb Sándor, Rákosi
György,.Szántó Zsolt, Hercz István,

(Napló 2005. május)

Tudósítás és riport
Kisdiák, mint polgármester
Sabla Péter, hatodik osztályos általános iskolai tanulót választották meg diákpolgármesternek, az
ifjúsági központban.
A hetedik zirci városi diáknapon, mintegy száz általános és középiskolás tanuló vett részt.
Az ifjúsági központban rendezett eseményen reggel a négy diákpolgármester – jelölt – Baumann
Tamás, Török Gergő, Csonka Réka és Sabla Péter – bemutatkozott a választóknak, majd míg a
diáksereg eldöntötte, hogy kit akar polgármesternek, vetélkedőt szerveztek számukra. Volt többek
között várvédő játék, ennek keretében a fiatalok beöltöztek török és magyar harcosoknak, hogy
megvívják Bakonyfejérvárért a csatát.
Este a szavazatszámlálás után végül kiderült: Sabla Péter, a Reguly Antal Általános Iskola tanulója
lett a diákpolgármester, és két évig ő lesz az ifjúsági önkormányzat vezetője is egyben.

Mikor feldobták, diák, mikor elkapták, polgármester
(Napló 2004. november 9.)
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Virág Rita:

Meglepetés volt a kitüntetés
Olyan klasszis is kikerült a keze alól, mint Gyurka János, az 1986-ban
világbajnoki ezüstérmet szerzett férfi kézilabda – válogatott egyik
alapembere, de több NB 1-es kézilabdázót, labdarugót is említhetnék még.
Harminchét éves pályafutása végén most

Veszprém megye diáksportjáért
kitüntetéssel jutalmazták

Kirsch Ábelt.
Két évvel ezelőtt Zircen jártam egy teremlabdarúgó tornán. A Reguly iskola
tornatermi lelátóján izgultam végig a találkozókat. Mellettem állt egy kedves úriember, akivel aztán
szóba elegyedtünk. Megtudtam, hogy biológia-földrajz-technika szakos tanár az intézményben, de
emellett él-hal a sportért és több korosztályos futballcsapattal foglalkozik. Jókat diskuráltunk a
sportról, különösen a labdarúgásról, közben élvezettel néztük a meccseket. Néhány nappal ezelőtt
telefonon kerestek Zircről. A kedves úriember volt az. Mint mondta, óriási megtiszteltetés érte, a
kollegái, a tudta nélkül, felterjesztették egy megyei kitüntetésre, amit meg is kapott. Veszprém
megye diáksportjáért 2004 egyik díjazottja Kirsch Ábel.
- A pápai Türr Gimnáziumban lettem a sport szerelmese. Szerény feltételek voltak, egy régi
kosárlabdapalánkra dobáltunk naphosszat. Az udvaron volt egy romos széntároló épület, onnan
kihordtuk a szénport, szétterítettük, ettől kezdve aztán volt egy „salakos” pályánk is. Az osztályok
közti futballbajnokságokat itt bonyolítottuk le, emlékezett vissza, a kereken hatvan éves zirci
sportember.
Középiskolás évei alatt szülőfalujában, Bakonykoppányban is komoly szervezői feladatokat látott
el. Akkoriban még létezett az archaikus falusi világ. A négyszáz lelkes faluban futballpályát
építettünk. De nem volt elegendő fiatal, így a szomszédos Dióspusztával közösen hoztunk össze egy
csapatra való embert. Voltam edző, játékos, mosónő, mindenes. Képzelje, még járási döntőt is
játszottunk, ami akkoriban nagy szó volt.
Kirsch Ábel, Pécsett végezte el a főiskolát, majd 1967-ben került Zircre a Reguly Antal Általános
Iskolába. – A Zirc-Dudari Bányász SK-nál kezdtem el edzősködni fiatalokkal, majd az iskolában is
tartottam fociedzéseket délutánonként. Később átálltunk a kézilabdára. Intenzív utánpótlásnevelésbe kezdtünk, csináltunk egy valódi salakos pályát az iskola udvarán, ott gyakoroltunk.
Rengeteg tehetséges gyerek megfordult a kezem alatt. A legbüszkébb, talán nem véletlenül, Gyurka
Jánosra vagyok. Nagyon jól esett, amikor a pályafutása kezdetét felidézve megemlékezett rólam. De
még számtalan nevet említhetnék, akik aztán később NB I-es játékosok lettek, úgymint Cziráky
Zsolt, Áment István, Vida József. A két előbbivel az úttörő olimpia döntőjéig jutottunk.
Aztán Kirsch tanár urat az élet újra visszaterelte a labdarúgáshoz. Az iskolában még tavaly is öt
különböző korosztályú csapattal foglalkozott. Azt is büszkén tette hozzá, hogy minden edzést
kivétel nélkül végigfutott. A sportember jelenleg a városi önkormányzat ifjúsági és
sportbizottságának elnöke, a Zirc VSE alapító tagja, ahol most is elnökségi tag.
- Szeptemberben nyugdíjba vonultam. Átadom a helyem a fiataloknak. Azóta nem unatkozom egy
percig sem, hiszen a gyümölcskertészet az egyik nagy hobbim, ami sok időmet leköti. A focira
azonban mindig jut néhány percem, még ha a tévében is. Követem az eseményeket mindig. Van egy
méhészetem is Bakonykoppányban. Megkóstolja? Örömmel venném. Csomagoltam egy keveset.
Lassan végéhez érünk a beszélgetésnek. Jó volt megint diskurálni. És a bakonykoppányi méz? Hát
az isteni volt.
(Napló 2005. január 7.)
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2005-2006
Reguly iskola végzős diákjai
8.a.

osztályfőnök: Horváthné Pintér Magdolna

Bachstetter Milán
Bagyura Gabriella
Bokor Tamás
Csombor Krisztián
Csonka Krisztina
Galgán Dóra
Galgán Kitti

8.b.

Kaszás Kitty
Kiss Péter
Mészáros Henrietta
Molnár Pálma
Molnár Péter
Nagy Csilla

Neuhauser Bernadett
Pető Laura
Polgár Adél
Reisinger Viktória
Rádics Gergely
Svéd Kata

Toldy Xénia
Tóth Alexandra
Törös Anett
Varga Zsolt
Vincze Martin
Vörösházi Szandra

Kálmán Tibor
Kékesi Renáta
Lezsák Tamás
Magyar Anett
Nagy Antónia
Nagy László

Nagy Nikolett
Oláh István
Olaszy Dávid
Piller Péter
Róthweil Anna
Sipos Dóra

Tárkányi András Bence
Tunner Szabolcs
Vajcs Balázs
Varga Bence

Köműves Sándor
Pápai Alexandra
Rutz Tamás
Sándor Roland

Szarvas Anasztázia

osztályfőnök: Nyáriné Nagy Angéla

Antal Anna
Balázs Natália
Borbás Krisztián
Cserepes Mátyás
Dávid Dániel
Dósa Ariel Győző
Dömötör Dávid

8.e.

Simon Szilvia
Szaturi Bernadett
Szi-Keserü Zsófia
Tunner Szandra
Udvari Rudolf
Vankó Zoltán

osztályfőnök: Forsthofferné Ivanics Lívia

Benis Krisztina
Dulecz Anikó
Fehér Máté
Hegyi Erik
Horeczky Péter
Kabódi Eszter

8.d.

Kovács Vivien
Körmendi Szandra
Müller Dávid
Nagy Bálint
Németh Alexandra
Papp Renáta
Petrovics Gábor

osztályfőnök: Berkó Éva

Benczik Barnabás
Csillak Virág
Grázel Ádám
Grüll Dávid
Jaksics Gábor
Kajtár Anita

8.c.

Gáspár Erik
Gasparics Mihály
Gazdig Eszter
Gfellner Anita
Hédl Áron
Horváth Renáta
Kaszás Flóra

Fellenbech Kitti
Fogl Szandra
Horák Krisztina
Horváth Adrienn
Hubay Timea
Kiss Anita
Kiss Vivienn

Scheibenhoffer Timea

Szautner Ádám
Trestyén Klaudia
Varga Sára
Véber Szabina

Sebestyén Dóra
Szabó Mónika

osztályfőnök: Gaál Lászlóné, Kamondy Renáta

Csizmadia Edit

Varga Krisztián

*A kitűnő tanulókat nevük kövérítésével, egy-két négyes esetén dőlt betűvel jelöltük

Hatosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Póda Apor

Nyolcosztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait:
Farsang Róbert

Akikre büszkék vagyunk
Reguly Emlékplakett tulajdonosai
Müller Dávid
Törös Anett
Tárkányi Bence
Horák Krisztina
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Alapfokú német nyelvvizsgát tett tanulóink
Grázel Ádám, Polgár Adél, Rádics Gergő,
Svéd Kata, Törös Anett, Vincze Martin,
Felkészítő: Pécsváradi Timea

Megyei Szaktárgyi vetélkedők
Kamondi Eszter
Stern Kinga

körzeti szavalóverseny
körzeti szavalóverseny

1. helyezett
2. helyezett

Felkészítő: Dr. Kovács Józsefné

4.d. osztály csapata

komplex anyanyelvi vetélkedő
1. helyezett
Csapat tagjai: Somogyi Nikoletta,Molnár Dávid, Szabados Szabolcs
Felkészítő: Wittmann Antalné

Gfellner Máté

közlekedési ismereti verseny 4. osztály 2. helyezett
Felkészítő: Nyáriné Nagy Angéla

Szabados Szabolcs

Zrínyi matematika verseny 4. osztály

9. helyezett

Felkészítő:Wittmann Antalné

Furulyatrió

német nemzetiségi fesztivál
Tagjai: Ilia Vanessa, Herman Boglárka, Szórádi Dávid
Énekkar 4.b.
német nemzetiségi fesztivál

2. helyezett
3. helyezett

Felkészítő: Mészárosné Gelesz Edina

Nováky Nóra

Szép magyar beszéd 7.osztály

3. helyezett

Felkészítő: Nyáriné Nagy Angéla

Brandstetter Dorina

Szép magyar beszéd 6.osztály

4. helyezett

Felkészítő:Horváthné Pintér Magdolna

Horváth Dóra, Nováki Nóra, Kikl Anett Olvasópályázat

2. helyezett

Felkészítő: Nyáriné Nagy Angéla

Balta Nikolett

Kerékpáros Kupa 7.osztály

1. helyezett

Felkészítő: Nyáriné Nagy Angéla

Póda Apor

Kárpát-medencei Helyesíró Verseny
országos

1. helyezett
18. helyezett

Felkészítő: Futóné Berki Katalin

8.b. osztály csapata

Nyelvészeti Verseny

különdíj

Felkészítő: Futóné Berki Katalin

7.b osztály csapata

Nyelvészeti Verseny

különdíj

Felkészítő:Horváthné Pintér Magdolna

Svéd Kata

Német Nemzetiségi Verseny 8.osztály 5. helyezett
Felkészítő: Pécsváradi Tímea

Vadas Evelin

Német Nemzetiségi Verseny 7.osztály 6. helyezett
Felkészítő: Szaturiné Bíber Mária

Csapatverseny

Technika verseny
2. helyezett
Csapat tagjai: Müller Dávid, Nagy Bálint, Csombor Krisztián
Felkészítő: Lingl Zoltán

Müller Dávid
Tárkányi Bence

informatikai verseny
informatikai verseny

3-4. helyezett
5-7. helyezett

Felkészítő: Földesi Katalin

Tárkányi Péter

„Az én digitális világom”
országos pályázat

3. helyezett

Felkészítő: Földesi Katalin

Balga Benjamin

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny

9. helyezett

Felkészítő: Slajchó Lujza

Csapatverseny

Komplex Tanulmányi Verseny

5. helyezett
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Csapat tagjai: Csizmadia Ilona, Nyári Mercédesz, Csere Károly, Porkoláb Sándor
Felkészítő: Gaál Lászlóné

Megyei sportversenyek
Fiú csapat

háromtusa
8. helyezett
Csapat tagjai: Vajcs Krisztián, Vágenhoffer Richárd, Svéd Dániel, Németh Henrik
Krámli Márk, Deutsch Tamás
Felkészítő: Hutvágner Tamásné, Wittmann Antalné, Wohlfart Zsuzsanna

Kosárlabda csapat

1-4. osztály

9. helyezett

Felkészítő: Németh László

Rauscher Kata
Piriti Alexandra

magasugrás
kislabdahajítás

3. helyezett
3. helyezett

Felkészítő: Bárány Judit

Kiss Vivien
Véber Szabina

súlylökés
300 m síkfutás

2. helyezett
3. helyezett

Felkészítő: Bárány Judit

Lány csapat

4 próba

Lány csapat

5 próba

6. helyezett
6. helyezett

Felkészítő: Bárány Judit

Fiú 5-6. osztály csapat
Benczik Barnabás
Petrovics Gábor

100 m síkfutás
Súlylökés

6. helyezett
6. helyezett
10. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Fiú Kézilabda csapat
Fiú Kézilabda csapat

5-6. osztályos
7-8. osztályos

6. helyezett
7. helyezett

Felkészítő: Lajkó Tibor

Varga Tibor

100 m síkfutás

5. helyezett

Felkészítő: Vászon Sándor

Domonkos Norbert
Domonkos Dávid

Sakk
Sakk

3. helyezett
7. helyezett

Országos Kötélugró diákolimpia
Cserkész Daniella
Lampert Lilla
Vincze Roberta
Formációs csapat

10. helyezett
15. helyezett
16. helyezett
15. helyezett

Csapat tagjai: Németh Flóra, Lakner Jennifer

Formációs csapat

9. helyezett
Csapat tagjai: Vincze Roberta, Lampert Lilla, Cserkész Daniella
Felkészítő: Rottenbücher Anita

Speciális olimpia
Országos Atlétika Bajnokság
Fekete György

magasugrás
200 m síkfutás

1. helyezett
2. helyezett

Varga Tibor

100 m síkfutás

1. helyezett

Felkészítő: Vászon Sándor

Labdarúgó csapat
országos
1. helyezett
Csapat tagjai: Varga Tibor, Fekete György, Porkoláb Sándor, Darnai László
Felkészítő: Vászon Sándor
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Regionális Atlétika Bajnokság
Fekete Katalin
Ölbei Mária

súlylökés
magasugrás
100 m síkfutás

1. helyezett
1. helyezett
2. helyezett

Darnai László

100 m síkfutás
súlylökés

2. helyezett
1. helyezett

Varga Tibor
Csere Károly
Fekete György

100 m síkfutás
1. helyezett
800 m síkfutás
1. helyezett
magasugrás
1. helyezett
200 m síkfutás
1. helyezett
Takács Dávid
magasugrás
3. helyezett
200 m síkfutás
3. helyezett
Csapat
4x100 m váltófutás
1. helyezett
Csapat tagjai: Darnai László, Varga Tibor, Fekete György, Porkoláb Sándro
Felkészítő: Vászon Sándor

Foci, padlóhoki, atlétika
Novothny Ottó
Csehországban rendezték meg a speciális oktatásban részt vevő diákok
világjátékát. A hazai bajnoki cím után természetesen meghívót kapott a
magyar válogatottba Varga Tibor, aki a zirci Reguly iskola tanulója. A
csehországi helyszínen tizennyolc ország legjobbjai mérték össze
tudásukat.
A zirci fiatalember kitűnően teljesített, hiszen a 100 méteres síkfutásban
ezüst-, a 200 méteresben bronz-, míg a 4x100 méteres váltó tagjaként
(befutó volt) ugyancsak bronzérmet szerzett.
Tibor egyébként a Reguly diákjaként és csapatával ezüstérmet gyűjtött be
az országos padlóhoki bajnokságon. A Sólymok FC labdarúgó
együttesében is rendszeresen pályára lép, és kispályás fociban dunántúli
bajnok. Edzője, Vászon Sándor szerint megbízható sportoló, akire mindig számíthat a csapat.
(Napló 2005. szeptember 2.)
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Tax Tibor Európa tetején!
A hovátországi Umag városa adott otthont a dart Európa-bajnokság
versenyeinek. A magyar csapatok tagjaként több Veszprém megyei
sportoló is rajthoz állt az egy hétig tartó küzdelemsorozaton. A
mezőnyt 15 ország több mint hétszáz dartosa képezte.
Tax Tibor, aki az idén mindent megnyert, hol rajthoz állt:
diákolimpia, megyei, országos bajnoki címek, nemzetközi első
helyek és most az Európa-bajnoki aranyérem. Tibor magabiztosan
menetelt, és az elődöntőben budapesti, majd fináléban osztrák
riválisát is felülmúlva állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Az

Európa-bajnok
Tax Tibor
tizennégy esztendős.
Klubtársa Szakács Péter a kilencedik helyen végzett.

Harmadik lett a magyar szépség
Nem csak a küllemet értékelték a fiatalok világversenyén
Virág Rita

Második udvarhögynek választották a nyolcéves
Vincze Kittit a Little Princess of the Wordl
modell és tehetségkutató versenyen Dominikán.
Little Princess, szabad fordításban kis hercegnő. A modell-, és tehetségkutató verseny
magyarországi fordulóját 2005 decemberében a 7-11 évesek között a zirci tehetség, Vincze Kitti
nyerte meg. A kislány így jogot szerzett, hogy Dominikán a világversenyen is képviselje hazánkat.
Kitti tíz napot töltött el a közel múltban a karib-tengeri országban és korosztályában a legszebbek
között végzett, második udvarhölgynek választották meg. Az orosz kislány kapta a koronát, első
udvarhölgye a perui résztvevő lett.
A zirci Reguly Antal Általános Iskola tanulója két hónapot töltött a
felkészüléssel. A Little Princess nemzetközi zsűrije nemcsak a
küllemet vizsgálta, hanem a tehetséget is, ezért a tizenhatféle
ruhabemutató mellett egyéni zenés-táncos előadással is készültek a
résztvevők.
Kitti négy éve tagja az Eszter Fashion-line modellügynökségnek,
ahol a szakemberek mindenre alaposan felkészítették a kislányt.
Simon Eszter táncpedagógus a színpadi mozgás mellett egy két és
félperces , fittnessalapokon nyugvó, akrobatikus elemekkel vegyített
jazzbalett kompozíciót tanított be Kittinek, Mátyás Edit stylist pedig
az
előírásoknak
megfelelő
tizenhatféle
ruhakollekció
megtervezésében és színpadra állításában segédkezett.
A kéthónapos felkészülést követően Kitti és édesanyja, Szilvi
kilencórás repülés után érkezett meg Párizsból Santo Domingóba.
Egynapos pihenő után kezdődtek meg a „küzdelmek.
– A nap 10 órájában topon kellett lenniük a kislányoknak. Kemény
próbáknak vetették alá a résztvevőket – emlékezett vissza Szilvi – Először is mindenkivel egyénileg
elbeszélgetett a zsűri, Kitti tanul angolul az iskolában, de egy bemutatkozó szöveget külön
memorizálnia kellett.
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Kitti korosztályában (7-11 évesek) 13 országból 14 hercegnőjelölt érkezett. A szabályok szerint a
résztvevőknek egy portfoliót is el kellett készíteniük, amiben Kitti minden arcát megmutatta. A
főleg déli stílusú, mediterrán, spanyolos kollekciókat tartalmazó bemutatkozó anyagban vidám,
mosolygós, kislányos és játékos képeket gyűjtöttek össze a kislány segítői.
A világverseny Dominikán kiemelt esemény volt, a résztvevőket még a város polgármestere is
fogadta. Kittiék megtekintették Santo Domingo nevezetességeit sőt, ahogy a felnőtt
szépségkirálynő-jelöltek, úgy ők is ellátogattak egy árvaházba. Esténként az előírt ruhakollekciókból bemutatót tartottak a lányok. A zsűri és a többszázas nézőközönség előtt meg kellett
jelenni többek között koktél-, alkalmi-, utcai-, sportos ruhában, nagyestélyiben, fürdőruhában,
illetve egy fantázia-ruhakölteményben is. A táncos-zenés produkciókat is külön pontozták a
döntnökök, és mindent összeadva alakult ki a végső sorrend.
A szerény és szimpatikus kislány boldogan mutatta meg az udvarhölgynek járó, aranyozott
díszszalagot.
– Nagyon szeretem a modellkedést és a táncot. De ha nagy leszek, inkább énekes vagy színésznő
szeretnék lenni – tette hozzá.
Az anyuka, Szilvi azt mondja, Kitti nagyon sok fegyelmet és kitartást tanult az elmúlt évek során a
modellkedéssel.
– Kittit soha nem kényszerítettük, hogy gyermekmodell legyen. Egyszer meglátott egy
gyermekbemutatót, és kijelentette, hogy ő is a színpadra akar lépni. Azóta járunk Simon Eszterhez.
Kitti a színpadi mozgás mellett táncolni is tanul és nagyon élvezi ezt az egészet. Édesanyaként csak
annyit mondhatok, amíg a lányom szeret a színpadon lenni, addig szívesen engedem fellépni.

2005. december 21-én
Az oktatási miniszter által adományozott

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
vette át nyugdíjba vonulása alkalmából

Dr Galambos Istvánné
a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
tanára

Visszaemlékezés
Hutvágner Tamásné

Nyári tábor
Iskolánkban az alsó tagozatosoknak hosszú évek óta szervezünk nyári pihenőtábort.
A táborok szervezésével célunk, a szabadidő
hasznos eltöltése, hazánk, szülőföldünk
megismerése, közösségi élet alakítása,
önállóság, tolerancia, önismeret fejlesztése.
Először a Balatont céloztuk meg Almádi,
Csopak táborait. Később az Alpokalját,
Kőszeget, ahol földrajzi és történelmi
ismereteket szerezhettek a tanulók. Ezután a
Dunakanyar szépségeivel, nevezetességeivel
ismerkedtünk meg. Felejthetetlen a lepencei
fürdő, ahonnan csodálatos kilátás tárult
elénk a Dunára. Esztergomi Bazilika
kupolájából a látvány leírhatatlan. A sétahajózás a Dunán emlékezetes marad.
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Több alkalommal táborunkat a Velencei tó mellett, Velencén szerveztük meg. Legnagyobb élmény
a kenu-túra, ahol az evezés örömein túl, a növényeket, állatokat élőhelyükön figyelhettük meg.
Táborózóink kihasználásáról a vizisportok adta lehetőségeket, gyakorolhatták a tanult
úszástechnikákat, labdajátékokat. Sok szép emlék őrzi a hajókirándulásokat, gyalogtúrákat.
A szervezők nem sajnálták szabadidejüket, hogy a tanulóknak életre szóló élményet nyújtó
programokat szervezzenek.
Akik az évek során résztvettek ebben a munkában: Szabó Lászlóné, Sajgóné Wetzl Éva, Nagyné
Válint Anita, Kreiszné Ambrus Rita, Barcsai Gáborné, Hutvágner Tamásné.

Tudósítás és riport
Közelebb került a nagyvilág
Novák Gábor
Piros betűs ünnep 2005. október 14-e a zirci Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola életében. Ezen a napon avatta fel,
ugyanis Magyar Bálint oktatási miniszter az iskola két
multifunkcionális, összesen huszonnyolc internetre csatlakoztatott
számítógéppel, web kamerával, digitális fényképezőgéppel,
interaktív táblával ellátott tantermét, a tanulási
nehézségekkel küzdők
egyéni foglalkoztatására
kialakított és felújított,
számítógéppel szintén
ellátott, illetve a sajátos
nevelést igénylők külön
tantermét.
Ünnepi beszédében a
miniszter emlékeztetett
arra, hogy a magyar
iskolákban az oktatástechnikai eszközök alig változtak az utóbbi százötven esztendőben. Ezért is
volt fontos 1996-ban, a Pannonhalmán megtartott országos tanévnyitón bejelentenie, hogy belátható
időn belül előbb a középiskolákat, majd az általános iskolákat is felszerelik számítógépekkel,
lehetővé teszik számukra az internet csatlakozást. És most december végére teljesen megvalósul a
kilenc évvel ezelőtti elképzelés, a tavaly bevezetett informatikai normatíva pedig hozzásegíti az
oktatási intézményeket a gépek cseréjéhez, hiszen ezen a területen három-négy év az elévülési idő.
Hangsúlyozta Magyar Bálint, hogy az
informatikai
szaktantermekből
ki
kell
szabadítani a digitális kultúrát, ehhez azonban
szükség van arra, hogy minden tanteremben
legyen internettel összekötött számítógép és
interaktív tábla. Bejelentette, hogy az említett
eszközökkel 2007 és 2013 között a hatvanezer
magyar tanteremből negyvenezret szeretnének
felszerelni a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
idevágó programja keretében.
A miniszterrel együtt voltak kiváncsiak az új
létesítményekre, a bemutatókra a régió polgármesterei, iskolaigazgatói, tanárai és a meghívott
vendégek. Sőt a foglalkozásokra is. Az egyik teremben számítógépes médiaismereti óra volt, ahol a
gyerekek, a filmek vágásával ismerkedtek, a másikban virtuális tanóra, melynek keretében a
gyerekek tanáraik segítségével kép- és hangkapcsolatot teremtettek majdani svéd, angol és német
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testvériskolájukkal. Érdekes jelenet volt, amikor a külföldi gyerekek igazgatójukkal együtt
köszöntötték a magyar minisztert, aki viszonozta az üdvözlést, és jó tanulást kívánt. A logopédiai
foglalkoztatóban bebizonyosodott, hogy a számítógép milyen sokoldalúan segítheti a beszédjavító
munkát, a tanulási nehézségekkel küzdőknél pedig az, hogy számukra sem reményetelen az
informatikai eszközökkel támogatott német nyelvi oktatás.
Noha eddig is volt huszonhárom számítógépe az iskolának, azonban a világra most tekinthetnek ki
igazán a zirci gyerekek, a multifunkcionális oktatási blokk átadásának köszönhetően. Hogyan
jutottak el eddig? A kérdést az iskola igazgatójának Wohlfart Zsuzsannának tettem fel.
- Öt évvel ezelőtt megszűnt, pontosabban hozzánk költözött a másik átalános iskola, így most
hétszázharminc tanulónk van. Nem vagyunk könnyű helyezetben, hiszen öt épületben tanítunk.
Ebből egy innen öt perc járásra van, és háromszáz alsó tagozatosunk tanul benne. Egy régi épület,
az udvar túlsó udvarán van, amiben pedig most vagyunk, abban már 1899-ben is tanítottak. Az
udvar közepén áll a tornacsarnok és vele szemben a technika tantárgy tanítási épülete. A legrégibb
épületrészben alakítottuk ki az informatikai központot, mindegy ötvenmillió forintért.
- Hogyan jutottak pénzhez?
- Értesültünk az Információs technológia az általános iskolában címmel kiírt pályázatról
2003-ban. Nem sokat tűnődtünk, hanem a helyi német nemzetiségi önkormányzattal, a nevelési
tanácsadóval és a bakonyi gyermekvédelmi igazgatósággal konzorciumot alkotva pályáztunk. 2004ben kaptuk az értesítést, hogy nyertünk negyvenhatmillió forintot. Nem akartunk hinni a
szemünknek! Ehhez jön az önrész, amelyből 1,7 millió forintot a Belügyminisztérium pályázatán
nyertünk, a többit pedig fenntartónk, az önkormányzat állta.
- Mire futotta a pénzből?
- A már bemutatott tantermeken kívül a
kis tornaterem melletti öltözők, mosdók, ajtók
és az előtér felújítására. Amint látja, lenne
még felújítani való, hiszen szinte minden
ablakot
ki
kellene
cserélni.
Ennek
költségvetése hatvanmillió forint. A fűtés,
világítás korszerűsítése negyvenmillióba
kerülne. Ennek a gondnak a megoldásában
segíthet a kormány Szemünk fénye programja,
ha lesz belőle valami. Nem jó, hogy az őszi,
téli, tavaszi szünetben, amikor esetleg csak
egy épületben van foglalkozás, a többiben is
megy a fűtés, ugyanis a rendszer nincs
szakszolva, nem lehet egy-egy részleget külön fűteni. A szakaszonkénti elzárás megoldása
tizenötmillióba kerülne. Viszont a fenntartó pályázati pénzből felújítja az épület tetejét, és új
vakolatot kapnak a falak kívülről. Már együtt van rá a tizennyolcmillió forint.
- A most felavatott részleg lehetővé teszi a liszaboni cél elérését, azaz a nyelvi és informatikai
oktatás fejlesztését. Vannak az iskola vonzerejét növelő más programok is?
- Rajz és vizuális nevelés, illetve német nemzetiségi nyelv program elsőtől, nyolcadikig tart,
az angol – számítástechnika pedig másodiktól nyolcadik osztályig. Az új informatikai eszközök
nagy lehetőséget kínálnak minden tantárgy tanítójának. Vannak,
akik már alig várják, hogy élhessenek vele. Ráadásul részt veszünk a
digitális tananyag tanításának kísérleti kipróbálásában. Nagy
szerephez jut nálunk a testnevelés és sport, mert jók hozzá a tárgyi
adottságok. Láthatta a bemutatón, milyen ügyesek az ugrókötelesek.
Szólni kell még arról a Zircről és a környék nyolc településéről
érkezett mintegy negyven értelmileg sérült, 1-10. osztályos
gyerekről, akikkel szintén foglalkozunk. A kilencedik és a tizedik
osztályosokat gombatermesztő, illetve kertész szakma tanulására
készítjük elő sikeresen. Egyébként tanítványaink hetven százaléka
gimnáziumban, szakközépiskolában tanul tovább, legtöbben a helyi,
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illetve a veszprémi, pápai középiskolákat választják.
Az iskolával átelemben szerénykedik a névadó Reguly Antal szülőháza, odébb a tér déli részén
pedig a nagy nyelvész szobra. Reguly finnugor nyelvészként főként az Ural hegység környékén
kutatta a magyarok finnugor rokonainak nyelvét, életét. Vajon gondolt-e arra az 1819-ben született
tudós, hogy közel kétszáz év múlva a róla elnevezett iskolában tanuló gyerekek svéd, német vagy
angol társaikkal úgy fognak beszélgetni, hogy közben vászonra kivetítve látják is őket?
Aligha gondolta, hiszen Zirc polgármestere Horváth László – miként elmondta – három évvel
ezelőtt a pedagógusokkal együtt kissé hitetlenkedve fogadta Magyar Bálint jövendölését arról, hogy
néhány év múlva a tananyagot tartalmazó laptoppal a hónuk alatt mennek majd tanítani az iskolába
a tanárok. De most, hogy látják, amit látnak, már beteljesedni látják a három éve született jóslatot.
(Köznevelés 2005. november 11.)

Pusztai István ünnepi beszéde – Kitüntetések a megyeházán
Az 1956-os forradalom és szabadságharc negyvenkilenc évvel ezelőtti eseményeiről szombaton
délelőtt emlékeztek meg a megyeházán, ahol több díjat, elismerét adtak át a kitüntetetteknek.

Közoktatásért díjjal
tüntették ki
A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóját

Wohlfart Zsuzsannát
(Részlet a Napló 2005. október 2-ai számából)

A 12 éves Ráczkó Dóra meséje:

Az én mesém

Pokoli látogatás
Egy borús vasárnap délután kezembe akadt egy rongyos, tarka könyv. Talán még az apukámé
lehetett. Egy ember volt a címlapján, aki ült valamin, de már nem is látszott, hogy min, mert a nap
teljesen kifakította. A címe ez volt: Aladdin.
Mivel úgyis unatkoztam, elkezdtem olvasni. Már órák óta a könyvet bújtam, amikor eszembe jutott,
hogy van a padláson egy poros és szakadt szőnyeg. Felszaladtam hát, hogy megnézzem. Meg is
találtam az egyik sarokban. Szörnyű állapotban volt. Kaptam hát a szőnyegtisztítót, és fél órán
keresztül csutakoltam, de mivel nagyon öreg példány a mi szőnyegünk, az egész oldala leszakadt.
Megkértem anyut, hogy szegje be, hiszen alig kisebb, mint az íróasztalom. Míg anya a szőnyegemet
javította, én olvastam szüntelenül. Mikor elkészült a mű, kivittem az udvarra és ráültem. Vártam az
indulást. Biztattam én jó szóval, fenyegettem, próbáltam megvesztegetni, de az én varázs –
szőnyegem a füle botját sem mozdította. Mi több rám sem hederített.
Aztán dühömben elkiáltottam magam: Menj a pokolba! Erre aztán az is megindult, amiről eszembe
sem jutott, hogy meg tud indulni. Több száz szőnyeg vette útját a pokol felé. Akkor már bántam az
egészet, de mire csinálni tudtam volna valamit, már a pokol perzselő tűzének a kapuja vett körül.
Nem volt elég, hogy akaratom ellenére hoztak ide, még belépődíjat is kellett fizetni. A fél
malacperselyem ráment. Ezek a meggondolatlan szőnyegek még idegenvezetőt is fogadtak, ami
szintén drága mulatság. Annak érdekében, hogy egy fillérem se maradjon, beültek egy pokoli drága
büfébe és jól bevásároltak. Ekkor már igencsak felháborodtam. A szőnyegeknek még ebben a nagy
forróságban sem sűlt le a bőr a képükről!
Az idegenvezető meg belekeveredett a térképbe, azt sem tudta merről jöttünk. Hetekig bolyongtunk
a lángtengerben. Nagy nehezen aztán találtunk egy ördögfiút és a kapuőrséget riasztottuk.
Nemsokára meg is érkeztek, és gond nélkül kiengedtek minket. Végre hazamehettünk.
Ekkor határoztam el, hogy soha többé nem állok szóba varázs – szőnyegekkel és sokkal óvatosabb
leszek.
(Napló 2005. szeptember 5.)
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Takács Józsefné:

Sikeres gyűjtési akció a fiatalok táborozásáért
„Támogasd a rászoruló gyerekek táboroztatását egy reggeli árával” – ez volt a mottója a Magyar
Vöröskereszt által szervezett országos jótékonysági akciónak, melyhez immár hetedik alkalommal
kapcsolódott a zirci területi szervezet és a Zirc városi Ifjúsági Fórum.
Május 6-án a Vöröskereszt-világnap alkalmából képeslapot adtak cserébe pénzadomány ellenében a
Zirc városi Ifjúsági Fórum és a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola önkéntesei
mindazoknak, akik az akció céljával egyetértettek. A zirci program mottója idén is: „Fiatalok a
fiatalokért!”
A város legforgalmasabb pontjain, megbízólevéllel, vöröskeresztes pólóban, persellyel a kezükben
várták a segítő szándékú adományokat a gyerekek. Az akció, a rossz időjárás ellenére is eredményes
volt, 100 719 forintot gyűjtött össze harminc fiatal, melyből 70 000 forintot a Reguly iskolának,
10 000 forintot az Ifjúsági Fórumnak adtunk át, a többit befizettük a központi költségek közé.
Köszönet jár mindazoknak, akik támogatták e nemes célt: a zirci polgároknak nemes szívű
adományaikért, a gyűjtésben részt vett harminc fiatalnak, akik kedvesen, udvariasan kértek, és
kaptak segítséget és szívet melengető tapasztalatokat gyűjtöttek a humanitárius akció során, az
iskola igazgatójának és a szülőknek, akik lehetővé tették a gyerekek részvételét, a Mester Pék Kftnek, és a Pálmai Italháznak, a gyerekek részére felajánlott adományokért.

Iskolakapcsolat létesült Pohlheimmel
2006. március 19-22-ig, a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a
III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola delegációja városunk polgármestere és
alpolgármestere kiséretében látogatást tett Pohlheimbe.
A látogatás célja iskolakapcsolat létrehozása volt a pohlheimi Adolf Reichwein Iskola és a két zirci
iskola között.
Az iskolakapcsolatot tanúsító oklevél aláírására rendkívül ünnepélyes keretek között került sor és
ehhez méltó alkalmat szolgáltatott Zirci képek címmel, az Adolf Reichwein Iskola rajztanárai által a
két zirci iskola tehetséges fiataljainak munkáiból rendezett kiállítás, melyhez megtisztelő
színhelyéül a pohlheimi városházát választották. A kiállítás egy iskola művészeti projekt, „A hely
ahol élünk” jelentős állomása, melynek ötlete és előkészítése elválaszthatatlan Szeifert György
személyétől, megvalósításában pedig mindhárom iskola aktívan részt vett.
A közös művészeti projekt következő állomása a pohlheimi gyerekek munkáinak zirci kiállítása,
melynek megrendezésére június első napjaiban, a megújult Városházán került sor.
Az iskolakapcsolatot tanúsító oklevél
Az 1990. május 19-én Pohlheim német város és
Zirc magyar város közt létrejött testvérvárosi
kapcsolat elmélyítésére és egymás kölcsönös
megismerésének, valamint a magyarországi,
illetve zirci diákok és tanárok közötti kultúrális
tapasztalatcsere elősegítésére – az európai
népek
egyetértésének
szellemében
–
megállapodnak a pohlheimi Adolf Reichwein
Iskola és a zirci Reguly Antal Általános Iskola
és Előkészítő Szakiskola iskolakapcsolat
létrehozásában, és ezt megpecsételik ezen
oklevél aláírásával.
A
különböző
szakterületeken
alkotott
diákmunkák rendszeres cseréje, valamint a
tanítási módszereket és tartalmakat illető
rendszeres konzultáció által a két iskola
tanárjai és diákjai közötti kapcsolat erősítése
érdekében.
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Az oktatási miniszter által adományozott

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
vette át nyugdíjba vonulása alkalmából

Barcsai Gáborné
a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tanítója

Egy mai diák
Molnár Máté:

Iskolámról
Nekem nagyon tetszett az eddig eltöltött öt és fél évem a Reguly Antal Általános Iskolában.
Sok kiránduláson, versenyen, érdekes programokon vettem részt. Az egész úgy kezdődött, hogy
anyukám beiratott az 1.a osztályba. Nagyon izgultam, hogy milyen lesz, lesznek-e barátaim és még
sorolhatnám, hogy mennyi kérdést tettem fel magamnak.
Elérkezett az első tanévnyitó, amit gyülekezéssel kezdtünk, majd kézen fogva bevonultunk az „A”
épület óriási tornatermébe. Ott Wohlfart Zsuzsanna igazgatónő egy hosszú köszöntőt mondott. Ez
alatt az egy óra alatt Éva néni, az első osztályfőnökünk nagyon kedves volt, egybetartott minket és
úgy indultunk a termünk felé. Először a lányoknak a szeme megakadt a sok díszen, faliújságon,
táblán. Nekem nem volt annyira fontos, hiszen nem arra figyeltem. Számomra inkább az volt a
lényeges, hogy életemben először ültem be a padba. Mindez izgalmas volt még két-három hétig.
Aztán megszoktuk, tanultuk a betűket, számokat, próbálgattunk írni, olvasni, kisebb-nagyobb
sikerrel.
Eltelt az első év, és úgy éreztem, bár az értékelő füzetben is látható volt, hogy eleget tettem a
kéréseknek. Második osztály végén egy szép mesekönyvet kaptam jó eredményemért cserébe.
Boldog voltam és láttam, hogy édesanyám büszkén néz rám, mikor az ajándékot átvettem az egész
iskola előtt.
Hamar eltelt az alsó tagozat négy éve. Az év végi tanévzáró szép ünnepély volt. Éva néni nehezen
engedett el minket a felsőbe, de mégis elváltunk. 2005. szeptember 1-jén már másik
osztályteremben, épületben, osztályfőnökkel, gyerekekkel, tanárokkal találkoztunk. Furcsa volt, de
nem volt mit tenni, aztán egy-kettőre otthon éreztük magunkat. Jöttek az új tantárgyak: földrajz,
biológia stb. Az ötödik osztály sokkal nehezebb volt, mint az egész alsó egybevéve, de sikeresen
megbirkóztam az akadályokkal.
Nem fejezhetem be az emlékezésemet anélkül, hogy le ne írjam a sok jó tulajdonságát az iskolának.
Kirándulások. Elsőben jártunk Budapesten, a
Tropicariumban.
Másodikban
Nagyvázsony,
Tapolca, harmadikban Esztergom, Visegrád volt az
úti célunk. Negyedikben! Hát ez volt a legjobb az
összes közül! Egy hétre Kőszegre mentünk erdei
iskolába, ahol sokat játszottunk, tanultunk. De ez
még nem volt elég, év végén a Fertő tóhoz vitt az
utunk. Ötödikben kétnapos táborozásra mentünk
Vinyére új osztályfőnökünkkel, aki szintén Éva
néni. A mostani tanévben Ópusztaszerre (a képen)
buszoztunk, hogy megnézhessük a Feszty körképet.
Nem hittük, hogy ilyen hatalmas! Ennyit a
kirándulásokról.
Most a versenyekről. Voltam már takarékossági, Zrínyi matematika, komplex magyar, sport és még
ki tudja, hogy milyen versenyeken. Eredményesen szerepeltem valamennyin, de ez sem jöhetett
volna létre, ha az iskolában dolgozó tanárok, osztályfőnökök, és az igazgatónő nincs.
Ezért jó „regulysnak” lenni!
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Tanulói vélemények arról, hogy
miért jó Regulysnak lenni?
Döme Zsófia 7. a
A legtöbb ember általában – ha az iskoláról van szó – pesszimistán gondolkodik és egyből a tanulás
jut az eszébe. Hát igen… tanulni egyetlen gyerek sem szeret … Na! Azért talán még is van valami
jó az iskolában, nem? Például az osztályközösség, meg ilyesmik. Nemrég avatták fel az új
számítástechnika termeket is. Szerintem nagyon jól néznek ki! És persze, nap mint nap
érdekesebbnél érdekesebb dolgok történnek meg…. No comment.

Sümegi Kitti 7. a
Az igazgató néni megpróbál minél jobb körülményeket
teremteni. Szép és jó a „B” épület, nagyon jó az új
számítástechnika terem. A számítástechnika teremben jó,
hogy van olyan nagy tábla, amin megjelenik az asztal. Mert
így valaki számára egyértelműbb a képernyőn való mozgás.
A Reguly jobb lenne, ha:
a rajzórák nem az „F” épületben lennének és mindenhol
olyan padok lennének, mint az A/3-as teremben.

Szabó Szimonetta 7. a
A tanárok aranyosak, ami nagyon fontos, mert ha nem lennének azok, már egyből nem szeretnénk
azt a tantárgyat, amit ők tartanak.
Az igazgató néni is nagyon rendes, aminek nagyon örülünk. Ha az igazgató jó, aranyos, akkor már
az iskola sem lehet rossz.

Vass Eszter 7. a
Jó egy olyan iskolába belépni, ami szép. Az előző iskola, ahonnan én jövök, eléggé rossz állapotban
volt. Szörnyű rossz padok, a táblákról és a falakról nem is beszélve. Büfé sem volt. Ellenben itt van
egy nagy folyosó, ahol szép képek és kézműves dolgok vannak kiállítva, amiket a diákok
készítettek. Van egy büfé, ahol tízórait, innivalót és édességeket is lehet kapni. Hatalmas nagy a
tornatermünk és rendezett is.
Sok délutáni elfoglaltság van (sport, rajz, kézműves,
stb.). Ráadásul jó időben még kinn az udvaron is
lehet lenni, ami elég nagy ahhoz, hogy elférjenek a
gyerekek. Amikor esik a hó, és hideg van, gyakran
szoktunk hócsatázni. Sőt, még néha van olyan óra,
ahol a tanárok rendesek és kivisznek minket.
Ilyenkor persze az óra első felében jónak kell lenni.
Többek között az is kellemes, hogy a suliban
(felsősöknél) szinte mindenki ismer mindenkit.
Persze a tanárokat is ismerjük. Vannak közöttük
olyanok, akiket sokan kedvelnek, persze olyanok is,
akiket nem annyira. Vannak, akik viccelődősek, vannak, akik nem. És ő az igazgató, aki mindent
irányít. A mi igazgatónőnk nagyon aranyos. A gyerekek mellett áll, amikor csak tud. De ha
szigorúnak kell lenni, akkor szigorú. Tehát jól végzi a dolgát.
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Szünetekben a diákok a folyosón és az udvaron tartózkodnak. A második szünetben kiküldenek a
tanárok az udvarra, hiszen kell egy kis friss levegő. A hatodikosok év végén elmennek egy hétre
erdei iskolába, ami osztálykirándulás helyett van megtartva. A Reguly-napokon a programok
nagyon izgalmasak. Sokan részt vesznek benne.

Bors Eszter 7. c
Azért jó a Regulyba járni, mert ebben az iskolában
sok kedves ember van, és mert itt vannak a barátaim.
Nagyon sok lehetőség közül választhatunk. Különféle
művészeti iskolák széles skálájával vár minket az
iskola. Pl. tánc, textil szakkör stb. …A tanárok is
nagyon kedvesek és igen jó hangulatban telnek el az
órák. Szerintem remek dolog és nagy lehetőség az új
multifunkciós számítógépes tanterem. Az is jó, hogy
van iskola honlapunk. Egész jó iskola a Reguly.

Alagi Nikoletta 7. c
Az iskolában a tanárok minden gyerekre ugyanúgy figyelnek.

Horváth Norbert 7. c
A Regulyban az is jó, hogy van saját honlapja.

Kacsala Ádám 7. c
Ebben az iskolában nem tesznek kivételt a tanulók között.

Punk Renáta 7. c
Magasak a követelmények, de egy tanárom azt mondta, hogy aki a Regulyba jár, annak máshol,
másik iskolában nagyon jó a teljesítménye.

Strasszer Barbara 7. c
Itt nincsenek unalmas délutánok, mert mindig vannak jó szakkörök.

Szabó Renáta 7. c
Szerintem azért jó ide járni, mert itt vannak azok a
barátaim, barátnőim, akikkel jóban vagyok. Magában
az iskola is jó hely, mert modern, mert szerveznek
szakköröket, és ami még tetszik, hogy van erdei
iskola, mely talán az iskola legtöbb gyerekének
kedvelt helye.
Itt a hétköznapok általában a tanulásról szólnak, de
szerveznek programokat is, pl.: suli disco, internet és
stb. A leghíresebb napok iskolánkban a Reguly-napok.
Ezek év végén vannak, több napon keresztül, sok
program van és nagyon szórakoztatóak. Jó ide járni,
csak nagyok a követelmények, és sokat kell tanulni!
Balga Benjamin 7. d
Az iskola ebédlője mindig tele van éhes diákokkal és tanárokkal. Finom az étel. A konyhás nénik
patyolat tiszta kötényeikben sürögnek, forognak a konyhában.

243

Balta Nikolett 7. d
Jó ez az iskola. Az épületek szépek, a tantermek is szépek, rendezettek. A szünetek – főleg a tízórai
szünet – rövid, mert mire átmegyünk egy másik épületbe, az is sok idő, és gyorsan kell enni, hogy
végezzünk becsengetésre. Nagyon jó az osztályom, mert megértjük egymást, és a bajban segítünk
egymásnak.

Kikl Anett 7. d
Hogy miért jó a Regulyba járni? Nem tudom, én
legalábbis szeretek ide járni. De megpróbálom leírni.
Például nagyon jó az egész suli hangulata, képzettek a
tanárok, érdekesek az órák (jó, azért nem mindegyik).
Sok tanulmányi és sportversenyen lehet indulni. A
programok kiválóak, minden 6. évfolyam pl. Zánkára
megy több napra erdei iskolába. A farsangok is
nagyon népszerűek a diákok körében.

Kovács Gergő 7. d
Ilyen iskolába járni az embernek nem kötelesség, hanem kiváltság.

Nováky Nóra 7. d
Én szívesen járok ebbe az iskolába, mert rengeteg szabadidős program közül lehet válogatni. A hét
minden napjára esik valamilyen szakkör, például kézi, vagy foci, vannak különböző táncórák, de aki
akarja, kipróbálhatja magát, akár a tűzzománcban is. Számos túrát és kirándulást szerveztek már a
környéken, amikre a gyerekek szívesen jelentkeztek.
Vagy ott van például, a Suli Disco, amit nem véletlen
szeret mindenki.
A tanárok jól képzettek és mindig szívesen segítenek,
ha valaki nem érti az anyagot. A diákok magatartása
szerintem jó, bár néha előfordul, hogy a tetteikért nem
éppen dicséretet kapnak. Ennek ellenére az igazgató
nagyon jól „irányítja” és vezeti az iskolát.
A szünetekben mindig van idő, hogy átnézzük a
feladott anyagot, vagy éppen a büfében vásároljunk.
Az órák érdekesek és a hangulat is mindig jó az
osztályban. Erről gondoskodnak a diákok, de azért
valamelyest a tanterem is. Nekem, például nagyon tetszenek az új multifunkcionális termek.
Remélem, lesznek még újítások az iskolában, bár nekem így is nagyon tetszik.

Rauscher Kata 7. d
A szakkörök közül nekem a kézilabda tetszik a legjobban, mert ez is egy ismerkedési lehetőség,
meg nagyon jó csapatunk van. A kézilabda szakkör segítségével már sok meccsre eljutottam, ahol
összemérhettem tudásomat más tanulókkal is.

Seregi Beáta 7. d
Jó, hogy vannak szakkörök, mert így alkalmunk van esetleg fejleszteni a tudományunkat, és ami
érdekel, többet megtudni róla. Jó, hogy van az iskolában könyvtár, mert ki lehet kölcsönözni a
kötelező olvasmányokat, és nem kell elmenni más épületekbe.
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Zirc Város Pedagógus Díszpolgárai

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 163/1993.(XII.13.) KT.
számú határozatával

Dr. Stark Elekné ny. igazgatóhelyettesnek
Zirc Város Díszpolgára
címet adományozott.
A díszpolgári diplomát Zirc várossá nyilvánításának 10. évfordulója
emlékünnepségén vehetett át.
Dr. Stark Elekné (Masszi Margit) ny. igazgatóhelyettes, Budapesten született
1926-ban. Szülei Masszi József igazgató tanító, tanfelügyelő, édesanyja Kemény

Margit háztartásbeli.
Férje Dr. Stark Elek orvos-szülész-nőgyógyász, gyermekeik, Elek (orvos), Gábor
(orvos), Zoltán (építész).
Az elemi és a polgári iskolát Zircen, a tanítóképzőt Pápán-1945-ben kitüntetéssel végezte el. A pedagógus
pálya iránti vonzalmában jelentős szerepet játszott édesapja, a kiváló néptanító példája.
Tovább akart tanulni, fel is vették a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakára, de
édesanyja betegsége és testvéröccse költséges középiskolai tanulmányai miatt vágyai nem teljesülhettek.
1945-46. tanévben a zirci államilag engedélyezett magánpolgári iskolában tanított, mint óraadó. 1946.
szeptember 1-jétől, az 1952-53. tanévet kivéve a zirci általános iskola volt a munkahelye nyugdíjazásáig.
1952-53. tanévben Budapesten a VIII. Jázmin utcai Általános Iskola tanítója volt.
Zircen beosztott pedagógusként a legnehezebb pedagógiai feladatot, az első osztályos tanulók tanítását
vállalta. Példás türelmességgel, választékos módszerekkel vezette be a hat éves tanítványait a betűvetés, az
olvasás, a számolás tudományába. A rábízott gyermekek szinte észrevétlenül szerették meg az iskolát, a
tanulást. Csendes, szolid, szeretetet sugárzó személyiségét tisztelték tanítványai, a szülők, a pedagógus
kollegái egyaránt.
Kimagasló szakmai munkájára alapozva hosszú évekig volt a Reguly Antal Általános Iskola igazgató
helyettese.
1968-69. tanévben igazgatói megbízást kapott. Vezetői beosztásában az iskola pedagógiai feladatait szem
előtt tartva, kollegáihoz mindenkor segítő szándékkal közeledett, megtartva a rá jellemző, megértő, elfogadó
magatartást.
A sok, időt, energiát igénylő iskolai feladatai, a három fiúgyermek nevelése mellett közéleti feladatot is
vállalt. A tanácsok megalakulásától, 1950-ig tagja volt több cikluson keresztül a zirci tanácsnak, vállalva a
döntéshozók felelősségteljes szerepét.
Pedagógiai, közéleti munkáját mindig átlagon felüli mércéhez igazítva, kimagasló eredményességgel végezte.
A volt tanítványai, az iskola Tantestülete, a Szülői Munkaközösség és Zirc egész lakosságának őszinte
elismerését fejezte ki, a Zirc Város Díszpolgára cím adományozása. 2001-ben bekövetkezett halálával egy
követésre méltó, példás közéletű pedagógust veszített el Zirc társadalma.
Emlékét őrzik gyermekei, unokái, volt tanítványai, munkatársai és Zirc lakossága.
(Életútját összefoglalta, pályatársa: Illés Ferenc)
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Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 74/1997.(X.8.) Kt.
számú határozatával

Illés Ferenc
a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító igazgatójának

Zirc Város Díszpolgára
címet adományozott.
A díszpolgári diplomát 1997. október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
emlékünnepségén vehette át.
Illés Ferenc tanár, múzeumigazgató. Marcalgergelyiben született 1931.
december 27-én Szülei, Illés Ferenc, Molnár Karolina szatócs
vegyeskereskedők és földművesek. Nős, felesége Pohlmiller Éva magyar-ének
szakos tanár. Gyermekei: Éva Judit 1962, Andrea Karolina 1966, Ferenc Ákos
1972. Tanulmányai: Pápa 1952 Állami Tanítóképző, Budapest 1955 Pedagógiai
Főiskola 1962 ELTE TTK, matematika-ábrázoló geometria szak, Pécs 1975
matematika-számítástechnika, Veszprém 1982 szociológiai stúdium.
É: 1955-ben általános iskolai tanár Zircen. 1956-1959. tanár és a zirci járás
népművelési felügyelője. 1959-ben művelődésiház-igazgató Marcalgergelyin.
1960-1962. tanár, kollégiumi nevelőtanár a pápai Acsády Ignác Szakképző
Iskolában, 1962-1964. tanár a zirci Reguly Antal Általános Iskola és
Gimnáziumban. 1962-1972 között a Zirci járás és Várpalota város általános
iskoláinak szakfelügyelője.
1972-1984-ig tanár, területi szakmai munkaközösség-vezető a Reguly Antal Általános Iskolában, 1984-ben
tanácsi személyzeti és oktatási csoport vezetője; 1985-1992. a Nevelési Tanácsadó Intézet, 1992-től a Reguly
Antal Múzeum igazgatója, Zircen. 1963-1990. Zircen tanácstag, tagja a végrehajtó bizottságnak. 1973-1990.
társadalmi megbizatású tanácselnök-helyettes. Tagja volt a Zirc város részletes rendezési tervét előkészítő
bizottságnak. 1998-tól részt vesz a városi Képviselő-testület, oktatási-közművelődési-ifjúsági bizottságának
munkájában. 1987-től alapító elnöke a Bakonyoszlopon alakult Békefi Antal Honismereti és Művelődési
Társaskörnek, az 1991-ben életre hívott Reguly Társaságnak. Alapító tagja a Veszprém Megyei
Neveléstörténeti, a Pedagógiai Társaságnak, a Megyei Honismereti Egyesületnek és tagja a Megyei
Múzeumok Baráti Körének.
Szakmai, közéleti munkája mellett másfél évtizedig vadászott, négy évtizede méhészkedik. 1964-től a
Veszprém Megyei Méhészeti Szakbizottság tagja, 1975-től elnöke és az országos elnökség tagja. 1991-ben
alakította meg a Magas-Bakonyi Méhész Egyesületet, melynek ma is alapító elnöke. 1990-ben a
mezőgazdasági szervezetek megyei listáján országgyűlési képviselőjelölt.
Pedagógiai újításait több helyen bemutatták. Szülőfalujában felnőtt vegyes kart és néptánccsoportot
szervezett. Pápán ifjúsági vegyes kart alapított. 1992-ben kezdeményezte a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház alapítását. Vissza nem térítendő pályázati támogatások elnyerésével megteremtette a
Reguly Antal életét, utazásait, tudományos kutatásait, a Bakony népművészete című állandó kiállítások
anyagi feltételeit és kialakította a múzeum Népművészeti Alkotóházát, ahol tíz bakonyi népi kismesterséggel
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Neveléstörténeti kutatásai elsősorban az egykori népiskolák működésére, a jeles néptanítók, kántor-tanítók
munkásságára irányult. Több mint 12 ezer fotón és kb. 500 óra video filmben örökítette meg a város életének
változásait.
Dk: 1997 Zirc Város Díszpolgára. M: Zirc a Bakony fővárosa. Zirc, 1972. – Történelmi emlékhelyek
Veszprém megyében. (Területi szerkesztő.) Veszprém, 1980, 1996. – Zirc és környéke. Veszprém, 1982,
1985, 1988. – Magyarország városai. (Zirc kismonográfia.) Bp. 1996. – Veszprém Megyei Kézikönyv. Zirc
története. (Társszerző) Veszprém, 1998. – Veszprém megyei életrajzi lexikon. (Társszerkesztő) Veszprém,
1998. – A Bakony fővárosának 100 éve. Cikksorozat. = Zirc és Vidéke. 2000. Ct: Napló, Városépítés,
Bakony–balatoni kalendárium, Zirc és Vidéke. I: Napló, Falusi Vasárnap, Veszprémi Vasárnap, a Pápai
Tanítóképző alapításának 100. évfordulóján megjelent évkönyv.
(Veszprém megyei Kortárs Életrajzi Lexikon 379-380 oldal, Veszprém 2001.)
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A Reguly Antal Általános Iskola és a társiskolák pedagógusai
1950 és 2005 között
Adamovits Károlyné
Agonás Margit
Alt Ilona
Amberg Szénia
Bagoly Lászlóné
Bakiné Fenyvesi Erzsébet
Bakó Ferencné
Baloghné Bittmann Beáta
Barcsai Gáborné
Barcsai Józsefné
Barna Lajos
Barna Lajosné
Bácsiné Nyíri Éva
Bánfiné Sándor Zsuzsa
Bánki Péterné
Bárány Judit
Bencsik Györgyné
Beke Gyula
Berkó Éva
Békefi Antal
Bodó Attiláné
Bohon Gabriella
Bolla Judit
Borenich Kálmán
Boros Judit
Borsos Veronika
Brenner Mária
Brucker Erzsébet
Bozzay József
Bozzay Józsefné
Bucsy Balázs
Bucsy Béla
Czinderiné Nagy Katalin
Dr Czuczor Sándorné Hack Vilma
Dr Czuczor Sándorné
Csaba Sándorné
Csap Leventéné-Dr. Gerlei Ferencné
Csehné Hadnagy Andrea
Csepi Mária -Galambos Ferencné
Csertek Margit
Csikor Zoltán
Dr Detre Ferencné
Detre Ferencné
Detre Miklós
Dobosné Vetzl Katalin
Dobosné Virág Piroska
Dörneszné Sarvajcz Éva
Dobsonné Kasper Lili

1963 – 1966.
1979 – 1980.
1960 – 1966.
1990 – 1991.
1963 – 1987.
1999 –
1968 – 1969.
1994 –
1969 – 2006.
1957 – 1982.
1953 – 1997.
1953 – 1982.
1978 –
1990 – 1992.
1993 – 2000.
1989 –
1977 – 1986.
1986 – 1987.
1986 –
1950 – 1959.
1990 – 1991.
1989 – 1995.
1988 –
1946 – 1952.
1987 – 1988.
1993 – 2002.
1949 – 1956.
1954 – 1956.
1959 – 1984.
1959 – 1992.
1953 – 1959.
1954 – 1958.
1985 – 2000.
1948 – 1955.
1963 – 1968.
1974 – 1976.
1951 – 1955.
1990 – 1993.
1965 – 2003.
1958 – 1965.
1989 – 1990.
1954 – 1976.
1969 – 1988.
1988 – 1995.
1985 – 1986.
1998 –
2000 – 2001.
2002 –
1964 – 1971.

Domján Gáborné
Dudás Mariann
Dunay Vilmos
Ertl János
Ertl Jánosné Puskás Emilia
Farkas Józsefné
Ertl János
Fecsó Andrásné
Forsthofferné Ivanics Livia
Földesi Katalin
Frőlich Teréz
Futóné Berki Katalin
Füredi Katalin Lokody Ákosné
Fürst Lajosné
Gaál Boglárka
Dr Galambos Isvánné
Gasparics Ágnes
Gáldonyiné Juhász Katalin
Gelesz András
Gelesz Andrásné
Géring Klára
Hagymási Miklós
Hagymási Miklósné
Hajas Katalin
Havasi Dezsőné
Havasi Dezső
Havasi Gábor
Hay László
Hegyi Marianna
Hernádi Judit
Hessz Teréz-Bucsy Balázsné
Holló Miklós
Holló Miklósné
Hollósi Eugénia
Horeczky Lászlóné
Horváth Erika-Kovács Mihályné
Horváthné Márkus Zsuzsanna
Horváthné Pintér Magdolna
Hujber Éva
Horváth Sarolta-Nagy Lászlóné
Hujber Jánosné
Huller Gyuláné
Hutvágner Győző
Hutvágnerné Ágoston Anikó
Hutvágner Tamásné
Ihász Petronella
Illés Ferencné

1966 – 1968.
1982 – 1985.
1945 – 1956.
1951 – 1953.
1951 – 1953.
1981 – 2006.
1951 – 1953.
1954 – 1961
2002 –
1989 –
1956 – 1963.
1988 –
1970 – 1974.
1978 – 1999.
2000 –
1981 – 2005.
1986 – 1987.
1966 – 1970.
1970 – 1988.
1962 – 1992.
1993 –
1971 – 1972.
1970 – 1972.
1989 – 1991.
1989 – 2000.
1977 – 1980.
1990 – 2000.
1987 – 1988.
1984 – 1985.
2004 –
1970 – 1982.
1955 – 1959.
1970 – 1973.
1970 – 1974.
1975 – 1976.
1993 –
1970 – 1975.
1985 –
1993 –
1983 – 1985.
1988 – 1995
1962 – 1966.
1960 – 1992.
1965 – 1970.
1976 – 1981.
1976 – 1981.
1970 –
1999 – 1997.
1963 – 1995.
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Illés Ferenc
Ivanics Andrea
Jakabné Bognár Anita
Jandaláné Hupka Gizella
Jánosik László
Jármai Ervinné
Joó Imre
Józsa Lajos
Józsa Lajosné Vesztróczi Anna
Juhász László
Kadnár Lajosné Reiter Anikó
Kajtár Sándorné
Kamondi Renáta
Kaszásné Maczák Edit
Kaszner Éva
Katona Éva
Katona Péterné
Kavalecz Tiborné
Kálmán Ferencné
Kálmán Vilma
Kelemen Katalin
Keresztesi Andrea
Keresztesi Gábor
Kilián Dezsőné
Kirsch Ábel
Kirsch Ábelné
Kirsh Lőrincné
Kiss Ilona
Kiss Istvánné
Kiss István
Kiss Jánosné-Rácz Irén
Kodáné Novák Éva
Kormos Mária-Dr.Ott Gyögyné
Kovách István
Kovácsné Gyepesi Erzsébet
Dr. Kovács Józsefné
Kovács Józsefné
Kőrös Erika

Dr Kozma Zoltánné
Dr Kőváry Györgyné
Kurics Matild-Fodor Kázmérné
Kurucz Mária-Hebling Lajosné
Lajkó Tibor
Lajkó Tiborné
László Árpád
Lehr Margit
Lénárt László
Lingl Zoltán
Lukács Józsefné

1955 – 1956.
1962 – 1983.
1989 – 1990.
1998–
1998 –
1954 – 1955.
1954 – 1961.
1975 – 1995.
1956 – 1963.
1965 – 1973.
1978 – 1979.
1976 – 1981.
1986 – 2003.
1988 – 2005.
1988 – 1990.
1982 – 1987.
1991 – 2000.
2000 –
1993 –
1972 – 1976.
1976 – 1980.
1979 – 1981.
1961 – 1964
1984 –
1984 –
1955 – 1956.
1966 – 2005.
1971 – 1986.
1971 – 2004.
1950 – 1955.
1954 – 1956.
1954 – 1958.
1982 – 2000.
1986 – 1989.
1954 – 1981.
1968 – 1975.
2001 –
1996 –
1957 – 1965.
1988 – 1991.
1993 – 1994.
1997 – 1998.
2000 –
2002 –
1979 –
1954 – 1956.
1961 – 1977.
1982 –
1982 –
1958 – 1962.
1958 – 1962.
1980 – 1989.
1988 –
1955 – 1986.

Mayerné Szaturi Ágnes
Maroskövi Kálmánné
Masszi József
Mánya Terézia
Máj Imréné
Másli Margit
Mészáros Annamária
Mészáros Sándorné
Mészárosné Gelesz Edina
Miklós Anna
Dr. Mitinszky Rezsőné
Molnár Ildikó
Molnár Józsefné
Moór Kondrádné
Müllerné Vida Krisztina
Nagy Árpádné-Beke Zsuzsanna
Nagy Gyuláné
Nagy Márta
Nagyné Válint Anita
Navratyil Jánosné
Nemes Imréné
Németh Gyuláné
Németh József
Németh Józsefné
Némethné Virág Gyöngyi
Novák Éva
Novák Magdolna
Nyikosné Szőnyegi Erzsébet
Nyáriné Nagy Angéla
Olasz Ferenc
Olaszi Csaba
Olaszi Csabáné
Óvári Jánosné
Pacher Károlyné
Pécsváradi Timea
Pongrácz Jánosné
Porkoláb Éva-Homoki Csabáné
Primász Krisztián
Punkné Opra Szabó Mária
Puskásné Fürst Judit
Dr. Rigó Barnabásné
Rimainé Wittmann Erika
Sajgóné Wetzl Éva
Sarf Józsefné-Wittmann Mária
Dr. Sándor Jánosné
Schoffhauser Jánosné
Schoffhauzer József
Sebestyén Erika
Sebők Lászlóné
Seregélyesné Szabó Ilona
Sersing Ildikó
Siklódi Borbála
Sili Istvánné

1989 –
1968 – 1982.
1946 – 1957.
1990 – 2005.
1972 –
1975 –
2000 – 2004.
1969 – 2005.
1986 –
1953 – 1954.
1973 – 1993.
1987 – 2002
1966 – 2000.
1983 –
1987 –
1972 –
1985 – 1988.
1983 – 1989.
1993 –
1977 – 1985.
1985 – 1998.
1975 – 2000.
1954 – 1960.
1954 – 1960.
1977 – 1984.
1998 –
1952 – 1954.
1989 – 1992.
1988 –
1962 – 1964.
1976 – 1977.
1973 – 1977.
1952 – 1959.
2005 –
1950 – 1957.
1974 –
2002 – 2003.
1987 –
1987 – 1993.
1989 – 1993.
1983 –
1988 –
1956 – 1960.
1962 – 2000.
1973 – 1992.
1973 –
1948 – 1951.
1983 – 1986.
1960 – 1997.
1974 – 1980.
1979 – 1981.
1968 – 1969.
1988 –
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Simon Mária
Sipos Erzsébet
Slajchó György
Slajchó Lujza
Somogyi Endréné
Somogyiné Németh Aliz
Somogyi Nóra
Sömjénné Kaszás Nóra
Dr. Stadler Jenőné
Dr. Stadler Jenő
Dr. Strak Elekné
Stolcz Judit
Szabó Cecilia
Szabó Klára-Füstör Béláné
Szabó László
Szabó Lászlóné
Szabó Mária
Szalainé Reszegi Ilona
Szalay Rózsa
Szaturiné Bieber Mária
Szeifert Gyöngyi
Dr.Szántó Józsefné-Hessz Magdolna
Szeifert Gyöngyi
Szeifert György
Szekeresné Bucsy Piroska
Szekeres Sándor
Szémann Zsuzsanna
Szomjas Lajosné
Szökrényes Beatrix
Szőnyegi János
Szpevár Jánosné
Szűcs István
Szvitek Miklós
Tóth Erzsébet
Takács Istvánné
Takács István
Tegyi József
Tegyi Józsefné-Szammer Anna
Tell Nándorné
Tischler Tibor
Dr. Tóth Sándorné
Dr. Tóth Vilmosné
Dr. Tóthné Wenczel Zsuzsa
Tribel András
Tribel Andrásné
Ugron Árpád
Ugron Árpádné
Ungváriné Solz Aliz
Varga László
Varga Zita
Varga Endréné dr.
Varjú Lajos
Varjú Lajosné
Vászon Sándorné
Vászon Sándor

1966 – 1969.
1951 – 1955.
1987 – 1997.
1982 1970 – 1987.
1988 – 1992.
1989 –
1998 –
1961 – 1999.
1968 – 1972.
1953 – 1969.
1993 – 2002
1965 – 1966.
1966 – 1970.
1970 – 1975.
1987 –
1961 – 1966.
1981 – 2005.
1983 – 1987.
1987 –
1985 –
1951 – 1954.
1956 – 1989.
1985 –
1985 –
1986 – 1987.
1985 – 1987.
1973 –
1960 – 1985.
1970 – 1975.
1984 –
1952 – 1953.
1971 – 1984.
1988 – 1989.
1953 – 1955.
1963 – 1989.
1974 – 1987.
1963 – 1970.
1958 – 1972.
1960 – 1980.
1978 – 1979.
1970 – 19781981 – 1984.
1984 – 1986.
1985 –
1984 –
1975 – 2004.
1975 –
1985 – 1989.
1953 – 1954.
2002 –
1970 – 1984.
1966 – 1970.
1966 – 1970.
1982 –
1982 – 1984.
2000 –

Wetzl Klára
Viszló Lászlóné
Wilde Józsefné
Wittmann Antalné
Wohlfart Zsuzsanna
Dr. Zawaviné Majkó Erzsébet
Zsuppán Mária

1987 – 1988.
1968 – 1975.
1950 – 1954.
1981 –
1968 – 1976.
1997 –
1990 – 1991.
1950 – 1951.
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Zárszó
Tisztelt Olvasó!
A Reguly Antal Általános Iskola, a jogelőd és társintézményei közös Évkönyvében lapozgatva,
gondolom megtalálta egykori osztályának névsorát, közöttük saját magát is. E sorok írójaként azt
gondolom, ettől a pillanattól megjelentek lelki szemei előtt a „szabadlelkű”diákkor legfogékonyabb
időszakának, a jövőt tekintve fontos élményei.
A végzős diákok többsége nyolc évet töltött együtt az alma materben. A végtelenül türelmes tanító
nénik, tanító bácsik, tanár nénik, tanár bácsik szakszerű segítségével, a betűvetéstől, a folyékony
olvasáson át eljuttatták tanítványaikat a középfokú tanuláshoz szükséges magasabb színtű
ismeretekhez. Az első osztályos nyiladozó értelem – a szorgalomtól is függően – a nyolc év alatt
kitágulhatott a világmindenség egészére.
A Reguly iskola volt diákjai közül azok jutottak el álmaik megvalósításához, akik az őket érdeklő
életterületek megismeréséhez a legcélratörőbb kérdéseket tudták megfogalmazni. Igen, mert aki a jó
kérdést „időben” fel tudta tenni, arra „időben”megkaphatta a választ is. Ebben a folyamatban
segíthettek a középiskolák, a főiskolák, az egyetemek, és az iskolákat követő a „NAGYBETŰS”
élethelyzetekben adódó problémák megoldásainak tapasztalatai.
„Ember időben tanulj meg élni, mert ha ezt nem teszed, amire megtanulsz élni nem lesz időd élni.”nem szószerinti idézet
Több mint fél évszázaddal ezelőtt magamnak fogalmaztam meg így, egy nagy tudósnak,
bölcselőnek az emberi életről papírra vetett elmélkedését. Őszinte örömömre szolgált, amikor az
egyik volt diákunk a negyven éves osztálytalálkozón, 2006-ban szó szerint idézte az említett
gondolatot.
Az egyéni egzisztenciák sokszinűek. Sikeresek, kevésbé sikeresek. A Reguly iskola pedagógusai a
több mint félévszázados iskolatörténetet megélők és a ma katedrán állók, mindnyájan megtettük azt,
amit választott hivatásunk megkövetelt tőlünk.
Az Évkönyvben olvasható, volt tanítványok visszaemlékezései megerősítik a különböző időszakok
Tantestületeinek gyermekszeretettel párosuló, magas színvonalú pedagógiai munkáját.
A Reguly iskola pedagógusai, a tanítványokkal együtt őrizzük a megélt közös emlékeket. Az idő
távlatában megszépülnek az emlékek, és így van ez rendjén.
Az iskola volt tanárai, diákjai közül sokan már nem lehetnek közöttünk, emléküket a
hozzátartozókkal együtt, őrizze a nagy gonddal készült, a volt alma mater belső életét, 1950 és 2005
közötti időszakot röviden megjelenítő kiadvány.
Az Évkönyv lehetett volna több kötet is, de a terjedelmet megszabta a rendelkezésre álló, a
kiadáshoz szükséges anyagi bázis.
Zárógondolatként megjegyezném, ha a Tisztelt Olvasó valami fontos eseményt hiányol az
Évkönyvből, megkövetjük, vállalva a tartalomért a felelősséget. Amennyiben a
visszaemlékezésekkel van fenntartása, úgy a felelősséget áthárítjuk a nyilatkozókra.
Az Évkönyv készítői számára szép volt a munka, amelynek eredményét mindenkinek őszinte
szívvel ajánljuk.
Illés Ferenc
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Támogatóink
Reguly Iskoláért Alapítvány
Zirc
Dr. Bakó Ügyvédi Iroda
Zirc József Attila út 4.

Bézs Divat és Sportruházat
Zirc Rákóczi tér 9.

Ihász Ferenc
Zirc Köztársaság út 19.

Jóka Kuckója Kft
Zirc Rákóczi tér 9.

Monostor Cukrászda
Zirc Rákóczi

Vinter Ferenc
Veszprém Kossuth út 1.

Vinter Ferencné
Zirc Köztársaság út 1/b.
Csombor Tibor
Zirc Kossuth út 72.
Bácsi Gyula
Zirc Rákóczi tér 9.

Nóra Bababolt
Zirc Rákóczi tér 9.
Bagi Kft.
Zirc Park út 205/2. hr
MÉTA Tüzép Kft
Zirc Munkácsy u. 3.
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