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Mindig égett lelkében a gyertya
Búcsút vettünk dr. Bán Zoltán Elizeus ciszterci rendi áldozópaptól, a Zirci
Apátság egykori kormányzóperjelétől, Zirc Város Díszpolgárától.
Életének 88., szerzetességének 70., áldozópapságának 59. évében távozott az élők sorából dr.
Bán Zoltán Elizeus atya. Március 1-jén kísértük utolsó földi útjára a zirci temető ciszterci
sírkertjében, ezt megelőzően az engesztelő szentmiseáldozatot a bazilikában mutatták be dr.
Márfi Gyula veszprémi érsek közreműködésével, aki elmondta, nagyon jól ismerte Elizeus
atyát, a pályafutását. Rögös út vezetett a már biztonságos szerzetességéig, négy évig
fogságban volt. Sokféle foglalkozást kellett űznie élete során, volt többek között gondnok,
anyagbeszerző, könyvelő, lelkipásztori kisegítő, káplán, lelkész, plébános, novíciusmester, perjel, kormányzóperjel.
Hangsúlyozta, hogy bárhová is vezetett az útja, mindenütt tanúságot tett keresztény hitéről. Dr. Bán Zoltán Elizeus atya
ravatalánál Bérczi L. Bernát apát mondott búcsúbeszédet. (Folytatás a 3. oldalon)

Elfogadták a költségvetést,
kiírásra került a civil pályázat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete februári rendes ülésén elfogadta
az önkormányzat 2019. évi költségvetését és döntött többek között a helyi civil
szervezetek, közösségek, egyesületek támogatására irányuló pályázat kiírásáról.
(3. oldal)

Megnyílt a Reguly-emlékév Zircen
Zirc leghíresebb szülötte, Reguly Antal születésének 200. évfordulóját ünnepeljük idén. A
jubileumi programsorozat nyitányaként a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolájának és
Kollégiumának diákjai adtak műsort a Rákóczi téren és megkoszorúzták iskolájuk
névadójának szobrát. Majd különböző programokon vettek részt a Reguly Antal Múzeum
és Népi Kézműves Alkotóházban a Kalevala emléknapján, február 28-án. (4. oldal)

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtési akciót szervez Zirc Városi
Önkormányzat 2019. április 13-tól kezdődő elszállítással. (2. oldal)

ÉVKÖNYV
A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS
35. ÉVFORDULÓJÁRA
Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából évkönyv kiadását
tervezi Zirc Városi Önkormányzat. A kiadvány a közszolgálati intézmények
történetét mutatja majd be hangsúlyosabban 1984-től, a várossá válás évétől
napjainkig. Az évkönyvben fotók és visszaemlékezések is helyet kapnak. Az
emlékező riportokat folyamatosan közzétesszük a Zirc és Vidéke újságban.
(Az első riportot a 6-7. oldalon olvashatják.)
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TÁJÉKOZTATÓ
A 2019. ÉVI TAVASZI
ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉSRŐL
Tájékoztatjuk Zirc Város lakosságát, hogy Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján

2019. ÁPRILIS 13-TÓL KEZDŐDŐ ELSZÁLLÍTÁSSAL
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST SZERVEZÜNK.

A lakossági zöldhulladék gyűjtésére az önkormányzat kerti
ingatlanonként 2 db 110 literes zöld színű, „Zirc
zöldhulladék gyűjtőzsák” feliratú zsákot ingyen
biztosít, a további zsákokat bruttó 300,- Ft-os egységáron
lehet megvásárolni a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.
telephelyén.
A
zöld
gyűjtőzsákok
átvehetők
illetve
megvásárolhatók a 8420 Zirc, Alkotmány u. 5. sz.
alatti telephely irodájában március 25-től április 12ig az alábbi időszakokban:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8-12 óra, 13-15 óra
Csütörtök: 8-12 óra, 13-17 óra
Péntek: 8-12 óra

2019. március 14.

ÉRDEKLŐDNI A FENTI IDŐSZAKOKBAN TELEFONON LEHET:
88/414-394
A zöld színű gyűjtőzsákokat az ingatlan előtti
közterületen kell elhelyezni a szállítást megelőző
napon, azaz 2019. április 12-én (pénteken).
A zöldhulladék gyűjtőzsákban csak növényi eredetű
hulladékot szabad elhelyezni, melyek az alábbiak:

lomb

fűkaszálék

apróra vágott ágnyesedék

max. 1 m hosszúságú ágak,
legfeljebb 0,5 m átmérőjű kötegekben a
gyűjtőzsákkal átkötve vagy a gyűjtőzsákot rátűzve
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent felsorolt zöldhulladékon
kívül TILOS a zsákba tenni sittet, építési törmeléket,
kommunális hulladékot, tűz- és robbanásveszélyes
hulladékot, veszélyes hulladékot stb. Amennyiben begyűjtés
során ilyen zsákot találnak illetve a zöldhulladékot ömlesztve
helyezik ki az ingatlan elé akkor, azt nem fogják elszállítani!
KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDIK
KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁBAN!
Zirc Városi Önkormányzat

Körkérdés – Második alkalommal került sor a két zirci középiskola közös véradására a Művelődési Házban,
a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének szervezésében. Tizennyolc diák adott vért, közülük nyolcan
új véradók voltak. Diákokat és egy pedagógust kérdeztünk arról, hogy miért tartják fontosnak a véradást.

Mészáros Éva
(diák, PSZC Reguly Antal Szakképző
Iskolája és Kollégiuma)

Sebestyén Zoltánné
(fejlesztő-pedagógus, PSZC Reguly
Antal Szakképző Iskolája és Koll.)

Szalontay Sára
(diák, III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és AMI)

–
Ez az első véradásom.
Próbálkoztam ugyan már korábban is,
de akkor még nem volt lehetőség rá.
Jó érzéssel tölt el, hogy segíthetek egy,
vagy akár több beteg embernek. A
későbbiekben is szeretnék véradó
lenni, családomban többen véradók,
ami példaértékű számomra, ezért
beállnék én is a sorba. Szívesen
propagálnám ezt a tevékenységet, a
testvérem rendszeresen jár a Magyar
Vöröskereszt
versenyeire,
több
eseményen
részt
vett
már.
Tapasztalataim szerint a diákok nem
félnek a véradástól, és sok jó példát
láthatunk arról az interneten is, hogy
ettől nem is kell félni.

– Ötödik-hatodik éve szervezem az
iskolában a véradást. Nagyon fontos
dolognak tartom, hogy önkéntesen
nyújtsuk a karunkat arra, hogy
embertársainknak segíthessünk. Egy
időben én is véradó voltam, de sajnos
már nem adhatok vért. Úgy látom,
hogy a diákok és a kollégáink is
komolyan gondolják ezt, közülük
többen véradók, és az iskola vezetése
is nagyon pozitívan áll a véradáshoz.
A vöröskereszt rendszeresen hirdeti
plakátokon
az
alkalmakat,
felvilágosító előadást is tartott nálunk
a területi munkatárs, illetve a
gyerekek között szájhagyomány útján
is terjed, és szerintem ez a legjobb.

– Ez a második véradásom. Amikor az
igazgatónő először beszélt nekünk
arról, hogy van erre lehetőség, nagyon
megörültünk az osztálytársakkal, de
akkor még nem voltunk 18 évesek,
nem adhattunk vért. Az első
véradástól nagyon féltem, de utána
óriási megkönnyebbülést jelentett,
hogy egy nemes cél érdekében
cselekedtem. Nem volt semmi bajom
tőle, sőt nagy élmény volt, egészen
felpezsdültem.
Kedvesek
voltak
hozzánk a dolgozók is. Szeretném
folytatni, és ajánlanám a társaimnak
is a véradást, mert nagyon jó érzés,
amikor megkapjuk az sms-t, hogy
felhasználták
a
vérünket.

2019. március 14.
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Búcsút vettünk dr. Bán Zoltán Elizeus
atyától, városunk díszpolgárától
(Folytatás az 1. oldalról)
„Nehéz szavakat találni, mert látni már e földön nem
fogjuk, s mindaz, aki ő volt nekünk, nektek, s Aki általa
tündöklött, benne láthatóan már nem tündöklik nekünk.
Ugyanakkor nem volt még elhunyt rendtárs vagy rokon, aki
ennyire élő és közeli maradt volna nekem” – mondta Bérczi
L. Bernát apát, aki tanítványból lett elöljárója Elizeus
atyának.
Az evangéliumot idézte: „Legyetek mindig felkészülve,
virrasztva, égő gyertya legyen a kezetekben, hogy mihelyt
zörget a házigazda, rögtön ajtót nyissatok neki”. Hozzátette,
ez az, amit mindnyájan éreztünk rajta: mindig égett a
kezében a gyertya. Égett a lelkében az Isten jelenlétének
fénye, megszentelő kegyelme. A hit számára valóban élet volt.
Hitében gondviselésként élte meg belépését a rendbe, a
feloszlatást, a börtönt, a szemináriumból való többszöri
kirúgást a szerzetesmúlt miatt, azt is, hogy papként könyvelő,
anyagbeszerző volt, vagy akár azt, hogy hetvenévesen
doktorátust kértek tőle, de gondviselésként élte meg a hit
által az infarktust, a kocsibalesetet is. Neki minden Isten
gondviselése volt az életében, csak azért, mert hitt. Az
evangéliumot nem szavak, nem elmélet, nem eszme, hanem a
lét síkján élte meg – hangzott el Elizeus atya ravatalánál.
„Miközben az erényeit sorolom, még inkább dicsérem a
hatalmas Istent, aki nevelte, és aki Elizeus testvérünkben így
felragyogott nekünk ajándékként nyolc évtizedre” – mondta
Bernát apát, végül hangsúlyozta, Elizeus atya példája, meg
kell, hogy állítson, döbbentsen minket: „ez a hit, testvérek,
amely remél és bízik a lehetetlen ellenére is, amely nem
válogat, hanem mindenestül rábízza magát az Istenre.
Kezében-lelkében szüntelenül égett a kegyelem gyertyája”.

Dr. Bán Zoltán Elizeus atya 1931. április 3-án született
Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a pécsi Ciszterci
Rend Nagy Lajos Gimnáziumban végezte 1941–1949
között. 1949. augusztus 29-én Zircen a Ciszterci Rendbe
lépett, első fogadalmát 1950. június 22-én tette le. 1950
szeptemberében
elöljárói
bíztatásra
több
növendéktársával
elhagyta
az
országot,
majd
letartóztatták és Magyarországra visszatoloncolva 1950–
1954 között bebörtönözték. 1954-ben győri szeminarista,
ahonnan szerzetessége miatt 1955-ben elbocsájtották.
1955: Püspökszentlászlón, majd Verőcén a Migazzi
Otthonban, végül a Székesfehérvári Papi Otthonban
gondnok 1957-ig. 1956. október 11-én tett egyszerű
örökfogadalmat Bodajkon. 1957. februártól 1959-ig a
Budapest Központi Szeminárium kispapja. 1960. április 2án szentelték pappá Budapesten. 1959–1963: a Piliscsabai
Szeretetszolgálatnál
anyagbeszerző.
1960–1962:
lelkipásztori kisegítő. 1963. augusztus 15-én ünnepélyes
örökfogadalmat tett Pannonhalmán. 1962–1969: könyvelő
a Pannonhalmi Szociális Otthonban. Lelkész: 1969–1973
Hejcén. Káplán: 1973–1981 Nagynyárádon. Plébános:
1981–1984 Bükkösdön, 1984–1988 Görcsönyben. 1988-tól
újra rendi keretben. 1988–1994: novíciusmester a
Nagyvenyimi Rendházban, közben plébános 1989-ben
Apátszálláson,
1990-től
Baracson
és
1993-tól
Nagyvenyimben is. 1994–2008: novíciusmester Zircen.
Elöljárója kérésére licenciátust és Phd-t szerzett 1995–2002
között. 2004–2011: perjel Zircen. 2010 decemberében
kormányzóperjel Zircen. 2008–2011: Plébános Zircen.
2011-ben Zirc Város Díszpolgárává választották. 2012-től
volt nyugállományban.

(kg)

Elfogadták a költségvetést, kiírásra került a civil pályázat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
februári rendes ülésén elfogadta az önkormányzat
2019. évi költségvetését és döntött többek között a
helyi civil szervezetek, közösségek, egyesületek
támogatására irányuló pályázat kiírásáról.
A képviselő-testület ülése dr. Bán Zoltán Elizeus atyára,
Zirc Város Díszpolgárára történő csendes emlékezéssel vette
kezdetét, aki 2019. február 21-én távozott az élők sorából.
Az első napirend keretében Vörös Kálmán, a Gazdasági,
Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, az
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tagja arról adott
tájékoztatást,
hogy
a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek mind a polgármester, mind a képviselők
határidőre eleget tettek.
Ezt
követően
az
önkormányzat
költségvetési
rendeletének megalkotását tárgyalta a testület. Ottó Péter
polgármester tájékoztatásában elmondta, az önkormányzat
működési költségvetése kiadási oldalon 1 062 000 000
forintban, felhalmozási költségvetése pedig 1 492 274 000
forintban került megállapításra, ami összességében valamivel
több mint két és fél milliárd forintos összevont költségvetési
főösszeget jelent. A felhalmozási kiadások fedezete nagyrészt
az elnyert pályázati forrásokból biztosított. Az önkormányzat
ebben az évben 336 millió forintos saját bevétellel számol, a
fennmaradó rész pedig elsősorban a feladatellátás állami
finanszírozásából származó bevételekből keletkeztethető.
Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
elmondta, a tervezett bevételeket realizálhatónak tartja a
bizottság és a takarékos gazdálkodás fontosságát

hangsúlyozta
a
költségvetés
megvalósíthatóságának
érdekében.
Kiírásra került a civil a helyi civil szervezetek,
közösségek, egyesületek támogatására irányuló pályázat, a
képviselő-testület 3 000 000 forintot szabadított fel a Civil
Támogatási Alapból erre a célra. A korábbi kiíráshoz képest
változás, hogy a pályázók köre újra tartalmazza az egyházi
jogállású szervezeteket, a Reguly-emlékévhez kapcsolódó
programok megvalósítására pedig plusz pontokat lehet nyerni
az
elbírálásnál.
Pályázni
2019.
december
31-ig
megvalósítandó tevékenységekre, programokra lehet, a
pályázható támogatás mértéke maximum 200 000 forint. A
pályázatok leadási határideje március 29. (péntek), 12.00 óra.
A pályázati dokumentációk beszerezhetők a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy letölthetők
Zirc város honlapjáról. A képviselő-testület a szakbizottság
véleményének figyelembevételével várhatóan áprilisi ülésén
bírálja el a pályázatokat.
Elbírálásra kerültek a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról
szóló pályázattal kapcsolatos vállalkozói ajánlatok és
kiválasztotta a képviselő-testület azokat a kereskedéseket,
amelyekkel szerződést köt a tüzelőanyag beszerzésére. Ottó
Péter polgármester tájékoztatásában elmondta, a hónap
közepéig az érintett háztartások várhatóan megkapják a
jegyzői igazolást a 12 000 forintos támogatás igénybevételi
lehetőségéről, amellyel meg tudják keresni azokat a
partnereket, amelyekkel az önkormányzat szerződést kötött.
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A Kalevala napján nyílt meg a Reguly-emlékév Zircen
(Folytatás az 1. oldalról)
Holecz Tibor, a PSZC Reguly Antal Szakképző
Iskolájának és Kollégiumának történelemtanára elmondta,
február 28-a a Kalevala napja, és ezt az alkalmat
választották arra, hogy Zirc „nagy fiáról”, iskolájuk
névadójáról, Reguly Antalról is megemlékezzenek.

A Kalevalával, a finnek nemzeti eposzával
kapcsolatban elmondta, hogy ma már világszerte ismert,
és Reguly Antalnak is nagy szerepe volt a
megismertetésében.
Munkásságát
példaértékűnek
nevezte, annak ellenére is, hogy a finnugor
nyelvrokonságról viták, sokszor persze álságos viták
vannak. „Reguly azért példamutató, mert a tudományos
kutatás érdekében rengeteget utazott, vizsgálódott,
anyagot gyűjtött, ami egy igazi tudósnak velejárója is kell,
hogy legyen” – hangsúlyozta Holecz Tibor. Hozzátette, a
tényekre, a logikus következtetésekre alapuló tudomány
híve volt, és ez ma is példaértékű. „Legyünk büszkék arra,

hogy Zirc ilyen nagyszerű tudóst adott Magyarországnak
és a világnak!”
A pedagógusi gondolatokat követően a diákok is
megemlékeztek iskolájuk névadójáról. A fiataloktól
elhangzott, hogy Reguly Antal mai szemmel nézve is több
tudományban jeleskedett. Nyelvtudós, utazó volt, aki 385
000 négyzetméternyi területet járt be és több mint
harmincezer kilométert utazott. Néprajztudós is volt, aki
finnugor népek költészetét tanulmányozta és különböző
használati tárgyait gyűjtötte. Az általa összegyűjtött anyag
a Nemzeti Múzeum néprajztárába került. Kutatóútjai
anyagi hátterét kezdetben szülei, majd a Magyar
Tudományos Akadémia, Veszprém Megye Közgyűlése és
Villax Ferdinánd zirci apát is támogatta, segítette őt gróf
Széchenyi István is. Nagy szerepe volt abban, hogy az
addig alig értékelt finnugor népköltészet és népművészet a
legmagasabb rendű kultúra része legyen. Hazánkban
pedig részben az ő tevékenysége nyomán ismerte meg a
közvélemény az addig szinte ismeretlen finnugor népeket,
kultúrájukat és került be a köztudatba a Kalevala. A finn
nemzeti eposzból el is hangzott egy részlet, amely a
természet szépségéről és a költészet erejéről szól, majd egy
rövid finn népmese is átjárta a teret a jeles alkalomból.
Az ünnepi megemlékezés végén Horváth Attila, a
PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolájának és
Kollégiumának
igazgatója
két
diák
kíséretében
megkoszorúzta Reguly Antal emlékművét.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal Múzeum
és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója is köszöntötte az
összegyűlt diákságot és a pedagógusokat. Beszélt arról,
hogy intézményük számos programmal készül Reguly
Antal 200. születésnapjára.
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
különböző programokkal várta az iskola tanulóit és
pedagógusait, melyben előadásoknak és kézműves
foglalkozásoknak egyaránt helye volt.
(kg)

Rovarhotelt is avattak a
beporzók fennmaradásáért
A Beporzók napját 2018-ban hívták életre a Magyar
Természettudományi
Múzeumhoz
köthető
magánszemélyek és önkéntesek. Céljuk az volt, hogy
ráirányítsák a figyelmet a beporzó rovarok
fontosságára, nélkülözhetetlen szerepükre, az őket
fenyegető veszélyekre. Idén az MTM Bakonyi
Természettudományi
Múzeuma
egész
napos
programmal csatlakozott e jeles naphoz.
A délelőtt folyamán a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2/c osztályosai
ismerhették meg Lepke Lenke, Dönci dongó és Csepke, a
méhecske kalandjait, Orgoványi Ildikó „Beporzók országa”
című meséjéből. A történet meghallgatása után a gyerekek
Rajnai
Virág
Éva
múzeumpedagógussal
közösen
megbeszélték, milyen módon óvhatjuk, segíthetjük a
szereplőket
mindennapi
életünk
során,
majd
méhecskefestéssel, rajzolással folytatódott a foglalkozás.
A délután folyamán már nemcsak a gyerekeket, hanem
minden a téma iránt érdeklődőt vártak a szervezők. Dr.
Kutasi Csaba entomológus, múzeumigazgató „Pusztuló
rovarvilág” címmel tartott előadásában a beporzók számának

megfogyatkozásáról, drámai csökkenésük okairól, valamint
arról beszélt, hogy mit tehetünk a rovarok fennmaradásáért.
Sinigla Mónika botanikus lebilincselő, érdekes információkat
osztott meg a hallgatósággal a növényvilágban megfigyelhető
rovarcsalogató praktikákról.
A múzeum munkatársai bíznak abban, hogy a nap
zárásaként a múzeum saroképületének udvarán felavatott,
Kovács Attila gerinces zoológus által készített rovarhotel (a
képen) otthont és szaporodóhelyet nyújt majd minél több
beporzó szervezetnek, hozzájárulva ezzel e csodálatos,
nélkülözhetetlen élőlények fennmaradásához.
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Sakk- és rejtvényfejtő
versenyt rendeztek Zircen
Immár hagyományosan városunkban vette kezdetét
a megyei nyugdíjasklubok éves programsorozata a
sakk- és rejtvényfejtő versennyel.
A vetélkedőnek a Békefi Antal Városi Könyvtár adott
otthont. Nyitányként a verseny egyik résztvevője, Brotschul
Éva elszavalta Nagy Bálint parasztköltő „Bakony, te szép
hazám” című versét.
A vendégeket Pék László, a társszervező Zirc Városi
Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte, részt vett az eseményen
Takács József, a főszervező Nyugdíjasok „Életet az Éveknek”
Veszprém Megyei Egyesület alelnöke, és többen is
képviseltették magukat az egyesület vezetőségének részéről.
A rendezvényt Ottó Péter polgármester nyitotta meg.
Örömét fejezte ki, hogy ennyien eljöttek Zircre, régi
találkozások tudnak újra megvalósulni a program keretében,
nemes vetélkedések kapcsán. A nyitóverssel kapcsolatban azt
mondta, nem lehet elégszer hallani, hiszen egy nagyszerű
költeményről van szó, a bakonyszentkirályi születésű költő
egyszerű szavakkal fejezi ki azt, amit számára szülőföldje és
annak a természeti környezete jelent, az pedig különösen
megtisztelő és felemelő, amikor ilyen nagyszerű előadásban
hallhatjuk ezt a verset.
Városunk vezetője örömtelinek nevezte azt is, hogy a
megyei nyugdíjasklub évi huszonöt rendezvénye közül ez az
első, Zircen nyílik meg a szezon, amikor a hosszú téli
szürkeséget követően a természet is új életre kel, és lelkileg is
felfrissülhetünk. Azt kívánta a nyugdíjasoknak, hogy érezzék
magukat jól városunkban, találkozzunk legközelebb is itt, az
év további programjaihoz pedig tartalmas időtöltést,
együttlétet kívánt mindenkinek.
Eredmények: Keresztrejtvényfejtő verseny: 1. Dukán
József, 2. Lubovics Gábor (mindketten Bánki Nyugdíjas Klub,
Ajka), 3. Szabó Lajos (Csebszalto Nyugdíjas Klub, Balatonfűzfő).
Sakk: 1. Urics László Endre, 2. Pólya György, 3. Sári Lajos
(mindhárman Bakonyszentlászló Nyugdíjas Klub). Sudoku: 1.
Dukán József, 2. Lubovics Gábor (mindketten Bánki Nyugdíjas
Klub, Ajka), 3. Szabó Lajos (Csebszalto Nyugdíjas Klub,
Balatonfűzfő). A keresztrejtvényfejtő verseny és a sudoku
helyezettjei ajándéktárgyat és oklevelet, a sakkverseny
helyezettjei érmet, illetve a győztes egy serleget vehetett át.
A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek”
Országos Szövetsége 2019. március 19-én ünnepli
fennállásának 30. évfordulóját. A szervezetnek a Zirc
Városi Nyugdíjas Klub is alapító tagja.

„Vizes élményeim” címmel nyílik időszaki kiállítás 2019.
március 21-én, csütörtökön 16.30-kor a Zirci Benedek Elek
Óvoda és Bölcsőde óvodásainak alkotásaiból az MTM Bakonyi
Természettudományi Múzeumának SarokGalériájában. A
kiállítást Kovács Mónika, a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetője nyitja meg, közreműködnek az
óvoda növendékei. A tárlat 2019. június 16-ig tekinthető meg.
A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS STÚDIÓ KB PROGRAMAJÁNLÓJA

6

ZIRC VÁROS ÉVKÖNYVE RIPORTOK

2019. március 14.

Fülöpné Hebling Erzsébet, Szlottáné Hanich Anna: Visszaemlékezés
– Miért a pedagóguspályát választották? Mikor kezdtek el
és mennyi ideig dolgoztak a zirci gimnáziumban?
Szlottáné Hanich Anna: Az egyik ok, amiért ezt a
hivatást választottam, az az, hogy a családunkban is voltak
pedagógusok. A másik pedig, hogy az általános- és
középiskolában is volt jónéhány meghatározó pedagógus az
életemben. Ez indított el tulajdonképpen, hogy én is a
pedagóguspályát válasszam.
Véletlenül kerültem ide a gimnáziumba. Nekem u.i volt
állásom Csurgón és Pilisvörösváron, de édesanyám indíttatására
muszáj volt bemennem itt Zircen a gimnáziumba. Az igazgatóval
néhány percet beszélgettem és azt mondta, hogy fel vagyok véve.
Így kerültem ide a gimnáziumba, itt kezdtem német-ének-zene
szakosként, és 37 évet tanítottam itt. Nagyon szerettem. Úgy
gondolom, a 37 évet becsülettel végigdolgoztam. Voltak persze
buktatók, voltak sikerek, de erről talán később.
Fülöpné Hebling Erzsébet: Az én választásom is nagyon
hasonló. Együtt éltünk a nagynénémmel és barátnőjével,
mindketten tanító nénik voltak. Hatodik osztályos koromban
találkoztam Illés Feri bácsival, aki nagyon sokszor fontos
szerepet játszott a szakmai életemben.
Mindig próbáltam segíteni a társaimnak és
így lettem aztán tanár, így kerültem vissza
1974-ben Zircre, ahol az általános és
középiskolát is végeztem. Ancsával szemben
én 34 évet tanítottam csak, abból 1 évet
Dunaújvárosban,
a
Kereskedelmi
és
Vendéglátó Szakközépiskolában.
Ez egy
házassághoz kapcsolódó „kirándulás” volt.
– Milyen vezetői feladatokat láttak el?
Mire emlékeznek szívesen ebből az
időszakból?
Sz.H.A.: Én, mint osztályfőnöki
munkaközösség-vezető
ténykedtem.
Az
osztályfőnökökkel jó volt a kapcsolatom.
Egyedül, amit saját magammal szemben sem
néztem el, az a rendetlenség és a lustaság
volt. Ha egy kollégánál ezt tapasztaltam,
akkor
bizony
volt
összetűzés,
de
elrendeztem,
sikerült
megbeszélni.
Nyilvánvaló, hogy különbözőek vagyunk. Az
osztályfőnökségnél azontúl, hogy a gyermek
neveléséről van elsősorban szó és a módszer
megválasztásáról, vannak adminisztratív
dolgok is. Sok hiányosságot tapasztaltam és ezt nem tudtam
tolerálni. Tehát itt voltak nekem az összecsapásaim. Ez is volt
talán az oka annak, hogy próbáltam megszabadulni ettől a
feladattól, de nem sikerült, csak akkor, amikor nyugdíjba jöttem.
F.H.E.: A vezető munkájának az eredménye nagyon függ
attól, hogy a másik ember hogyan dolgozik. Szerintem ez egy
vezetőnek nagyon nehéz. Én Zircen igazgatóhelyettes voltam
1988-tól 1991-ig. Igazgatóhelyettesként egyszer nagyon-nagyon
kellemetlen helyzetbe kerültem. Akkor egy idősebb kolléganővel
leültünk beszélgetni, és ő mondta azt a mondatot, ami alapján a
megoldást már el tudtam indítani.
Az igazsághoz tartozik, hogy jobban szerettem tanár lenni,
mint vezető. Egy tanár bemegy az órára, a gyerekekkel van
sikerélménye, de vezetőként nagyon meg kellett küzdeni a
legkisebb eredményért is.
Matematika munkaközösségvezetőnek nagyon jó volt lenni, mert úgy dolgoztunk, hogy
közben segítettük egymást.
– Milyen szervezeti rendszerben dolgoztak?
F.H.E.: A munkaközösségen belül erről többször vitáztunk,
ugyanis teljesen más szemléletűek voltunk. Én azt tartottam
jónak, hogy válasszuk szét a jó és a gyengébb képességűeket,
mert akkor az ő szintjükön is sokat lehet elérni. A jó
képességűeknek munkát adagolni, előteremteni a lehetőséget,
hogy matematikailag különböző szituációkba kerüljenek. Volt

kollégám, akinek más véleménye volt; szerinte a vegyes csapat a
jó, mert itt a jó húzza a gyengét. Törekedtünk arra, hogy ha lehet,
ne legyen tanárváltás, de volt, amikor pont jót tett a váltás, mert
a többféle módszer következtében könnyebb volt helytállniuk az
egyetemeken tanítványainknak. A gyengébbeknek jó volt, ha
ugyanaz a módszer, ugyanaz a tanár maradt.
Sz.H.A.: Ebben egyetértek, mert mi is sokat beszéltünk
erről. Sokáig ketten voltunk német szakosok. Mi egy gyenge és
egy erős csoportba osztottuk a gyerekeket. A nyelvnél ez jó
módszer volt. Amikor az emelt szint kialakult a gimiben, akkor
már nem volt lehetőség így létrehozni a csoportokat, mert a
létszám 18-nál nem volt magasabb. A magas óraszámok miatt
viszont egy csoporttal két pedagógus dolgozott. Az egyik a
nyelvtannal, a másik a kommunikációval foglalkozott.
F.H.E.: Az elején, amikor elkezdtünk tanítani, nagy
osztálylétszámú csoportokban tanítottuk a matematikát. 1985ben volt lehetőség arra, hogy két csoportra bontsuk az
osztályokat, ez sokat javított a tanítási lehetőségeinken.
Sz.H.A.: Ez a nyelvnél adott volt. Irigykedtek is a kollégák,
hogy mi kisebb létszámmal dolgozhatunk. Minden tantárgyból
sokkal eredményesebb, sikeresebb az oktatás, ha alacsonyabb a
létszám.
– A kollektíva milyen volt? Hogyan
érezték magukat tanárként ebben az
intézményben?
Megosztanának
az
olvasókkal néhány kedves vagy kevésbé
kedves emléket?
Sz.H.A.: Én egy nagyon jó
kollektívába csöppentem. Nem volt
mindenki fiatal, de nagyon jó összetartó
csapat
voltunk.
Hetente
egyszer
tollaslabdáztunk, esténként összeültünk,
énekeltünk, főzőcskéztünk. Sok iskolán
kívüli időt közösen töltöttünk el. Az évek
során aztán ezek elkoptak. A tantestület
egyre inkább fiatalodott. Örültünk, hogy
sok volt tanítványunkból kollégánk lett.
F.H.E.:
Tulajdonképpen
addig
voltunk sokat együtt, amíg függetlenek
voltunk. Én a volt iskolámba kerültem
vissza, a volt tanáraim közé. Nagyon
aranyosan
fogadtak,
nagyon
sok
szeretettel, sok jó tanácsot kaptam tőlük.
Amikor
problémám
volt,
bátran
mehettem oda hozzájuk segítségért.
Mindig úgy éreztem, kicsit tanítványnak is tekintenek annak
ellenére, hogy már kollégák voltunk. Úgy érzem, hogy mindig
megkerestük annak a lehetőségét, hogy mit tehetünk azért, hogy
jobb és szebb legyen az iskolánk.
Sz.H.A.: Amíg a gyerekek nem voltak annyira leterhelve,
mint manapság, nagyon sokat mentünk velük kirándulni,
kiállításokra, színházba. Az egyik kedvenc területem az énekkar
volt. Évtizedekig vezettem a kórust. Volt iskolai kórusom, volt
kamarakórusom, volt osztálykórusom. Az nem volt kérdés, hogy
hetente 2 alkalommal kóruspróba van. Aztán ez a tanórák
növekedésével lecsökkent heti 1 órára és egyszer csak megszűnt.
Szép sikereink voltak az énekkarral. Részt vettünk az Éneklő
Ifjúság mozgalomban, voltunk a Helikonon, rádiófelvételünk
volt, iskolai és városi ünnepségeken szerepeltünk. Arany-, ezüst-,
bronzminősítéseket értünk el. Ezek nagyon kellemes emlékek.
Aztán ez is megszűnt, amit kissé bánatosan éltem meg. Nagy
öröm, siker és aztán semmi. 1990-ben kezdődött a művészeti
képzés. Az első vegyes osztályt én kaptam. Fele csoport német
emeltszintű, a másik fele pedig művészetis volt. Általában
jellemző volt, hogy a németesek sokkal szorgalmasabban
tanultak, mint a művészetisek, de ők a művészetek irányában
nyilván nyitottabbak voltak. Nagyon emlékezetes egy győri
kirándulásunk, amikor a Kovács Margit Múzeumba mentünk be.
1 óra eltelte után láttam, hogy a németeseim ott állnak a szobrok
előtt és a rajzosok pedig magyaráznak nekik. Nagyon jó és
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szerencsés találkozása volt ennek a csapatnak a ”házassága”.
Ebből a vegyes osztályból nőtt ki a művészeti szakiskola.
F.H.E.: A hatosztályos oktatási forma egy nagyon jó
konstrukció volt, azt nagyon szerettem. Voltak olyan tantárgyak,
ahol azt mondták a kollégák, hogy nem teljesen jól működik, de
matematikából én teljesen jónak éreztem. Ez a hatosztályos ment
át a nemzetiségi képzésbe.
Sz.H.A.: Nálunk sokkal rangosabb iskolákból is átjöttek
hozzánk gyerekek, mert itt sokkal családiasabb volt a légkör.
Sokkal türelmesebben, emberiebben és több segítséggel voltunk
az irányukban, úgy, hogy a tananyagot mi is megköveteltük
tőlük. A tanítás végén, szünetben odajöhettek a gyerekek
hozzánk a különböző gondjaikkal, problémáikkal, mert nálunk
ezeket is meg lehetett beszélni. Az igazgató is támogatta ezt a
kezdeményezést, mindenkinek volt 1-1 órája napközben, amikor
a tanulók hozzájuk fordulhattak.
F.H.E.: Sokszor ültünk a „kerengőben”, magyaráztuk nekik
a szakmai dolgokat. Ez egy családias légkört alakított ki. Abban a
tanévben, amikor a gyerekek érettségiztek, „dolgozatot” írattam
velük név nélkül. Mindig a saját munkámmal kapcsolatos
kérdéseket tettem fel, melyekre mindenki a legjobb
meggyőződése szerint válaszolt. Az elejétől kezdve csináltam ezt,
és mindig próbáltam javítani annak megfelelően, amilyen hibák
ezekből kijöttek. Gyakorlatilag, amikor az ember kezdő tanár,
akkor még a gyerekekkel együtt, a gyerekek szemébe
kapaszkodva próbálja saját magát is korrigálni, hogy mit tegyek
annak érdekében, hogy a diák megértse a tananyagot. Ez a
gimnáziumi osztályokban jól tapasztalható volt. Nekem a
„művészetis” osztályokban az volt a legnagyobb gondom, hogy
alig volt olyan, aki jobban érdeklődött volna a matematika iránt,
akin láttam volna a tananyag megértését.
Sz.H.A.: Igen, mert más beállítottságúak voltak és egy
kicsit éreztették, hogy ők művészpalánták. Az alapműveltséget
azonban tűzön-vízen keresztül el kellett sajátítaniuk.
F.H.E.: Tulajdonképpen azt próbálta az ember beléjük
plántálni, hogy egy szakmai minimum kell ahhoz, hogy minden
területen meg tudják állni a helyüket. Ennyire sokat nem kellene
megtanítani, mint amennyit ma megtanítanak. 1988-ban
számítástechnika szakos is lettem. Attól kezdve már
számítástechnikát is tanítottam. A matematika az örök, nagyon
kevés változás volt, a fizikánál úgy 10 évenként kellett
továbbképzéseken részt venni, a számítástechnika pedig nagyon
gyorsan fejlődött, pillanatok alatt elavult a legújabb információ
is, ezért állandó képzésekre volt szükség.
Sz.H.A.: A pedagógusnak egyébként mindig képeznie kell
magát. Néhány szülő időnként gátolta a munkánkat. A
pedagóguspálya olyan, amihez mindig mindenki ért. Mindenki
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belelát és mindenki jobban tudja. Nehéz volt megfelelni
mindenkinek, de el kellett fogadnunk a kritikákat. Gyakran
kellett a szülőknek megmagyarázni, hogy mit miért úgy
csináltunk, és az miért jó a gyereknek. Az én életemben mindig a
gyerek volt az első.
F.H.E.: Nagyon sok olyan szülői információval
rendelkeztem, ami akkor pillanatnyilag negatív felhanggal szólt,
de később ugyanaz visszajött pozitívan is.
Sz.H.A.: Erről jut eszembe, kudarc-siker. Egy történet.
Négy-öt éve tanítottam akkor. Volt egy másodikos fiú, aki jó volt
németből, és félévkor 4-es és 5-ös között állt. Úgy döntöttem,
hogy félévkor négyest adok neki, mivel ő sokkal többre képes.
Valószínű ezért megorrolt rám, mert a második félévben nem
tanult semmit, így év végén kénytelen voltam megbuktatni. Jött a
pótvizsga, ami természetesen sikerült. Szeptemberben odajött
hozzám és azt mondta, hogy „köszönöm, hogy megbuktatott”.
Összeszedte magát és német tanár lett. Elsőben nagyon kemény
voltam, de másodiktól úgy gondoltam, hogy ha átengedtem
elsőben, akkor az én felelősségem, hogy elvigyem az érettségiig
és nem is akárhogy. Egy kimagasló tudású és szorgalmas
csoportom is volt, akik valamennyien előrehozott érettségit és
középfokú nyelvvizsgát (80% feletti eredménnyel) is tettek.
Rájuk mindig nagy-nagy szeretettel emlékezem. Főleg azért is,
mert törvényileg ekkor engedélyezték először az előrehozott
érettségit. Hezitáltam nagyon sokat, de végül is belevágtunk, és
nem akármilyen eredményt értünk el! Egy négyes kivételével
mindenki ötöst kapott.
F.H.E.: Nekem is voltak nagyon jó élményeim. Az egyik az a
hatosztályos csapat, ahol négyes feletti eredményt tudtunk elérni
matematikából az érettségin. Volt olyan tanítványom, aki a
felvételin 100 pontos dolgozatot írt a 100 pontból. Ezek nagyon
emlékezetesek. Azt tartottam nagy dolognak, hogy sikerült az
érettségiig elvitt gyereket leérettségiztetnem, nem volt bukás.
Ancsával ellentétben, én inkább a 10. osztályban szűrtem, mert
akkora különbségek voltak a különböző iskolákból érkezett
tanulók között, hogy az első tanévben lehetetlen volt sokaknak jó
eredményt elérni. Ha egy évig keményen dolgozott, akkor a
későbbiekben sikeresen meg tudta állni a helyét. Igazán negatív
élményem nem volt.
Sz. H. A.: Mindig megható pillanat volt az érettségi
eredmények kihirdetése, amikor utoljára láttuk egyenruhában az
immár felnőtt fiatalokat. Lepergett előttünk az a 4-5 év, amelyet
együtt küzdöttünk végig. Hittük, mert hinni akartuk, hogy
jobbakká, nemesebbekké váltak az évek során, amelynek mi is
részesei lehettünk.
Bácsiné Nyiri Éva

Nyári táborra várják a jelentkezőket
A zirci Család- és Gyermekjóléti Központ nyári tábort szervez,
melyre előzetesen 2019. március 22-ig lehet jelentkezni.
A tervezett táborok:
 Múlt-jelen-jövő Veszprém megyében 2019. 06. 24–06. 28. /vártúrák,
bázisrepülőtér-látogatás, stb./, 1-12. évfolyamos diákok, 40 fő.
Az Erzsébet program keretében:
 Ivó-Erdély, Hargita /ottalvós tábor/ 2019. 06. 30–07. 06. vagy
08. 04–08. 10. 7 nap/6 éjszaka, 2 éjszaka vonaton, 1-11. évfolyamos diákok,
30 fő/hét, egy gyermek csak 1 táborban vehet részt!
 Zirc, Napközis tábor 2019. 07. 15–07. 19., 2019. 08. 12–08. 16. naponta 8-16
óra között, 6-14 éves korosztály, 40 fő/hét, egy gyermek több táborban is
részt vehet! További információ: 30/162-1642, 30/162-1643

ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP
Felelős kiadó: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
(8420 Zirc, József A. u. 1.) Adószám: 15569499-1-19
Telefon: +36 88/593-810 E-mail: zivi@zirckultura.hu
ISSN szám: ISSN 1215-4156 (Nyomtatott), ISSN 2631-0163 (Digitális)
Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla
Az újság példányonkénti ára: 200,- Ft. Előfizetési díj félévre (12 lapszám) 2.400,- Ft, egy évre (24
lapszám) 4.800,- Ft.
Megrendelhető a kiadónál, a www.zirckultura.hu honlapról letölthető formanyomtatvány
kitöltésével.
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Az eddigi legnagyobb érdeklődés
a Reguly Antal Emléktúrán
Tizenkettedik éve gyalogolnak
természetbarátok
a
Reguly
Antalnak emléket állító túrán a
Bakonyban. Eddig még soha
nem
látott
érdeklődéssel
kezdődött és zárult március 9én, az Ösvénytaposó Baráti
Társaság (ÖBT) által három
távon szervezett bakonyi túra,
melyen összesen 852-en vettek
részt.
A 7 km-es, családi távon 277en indultak, a 22 km-es, kisebb
kihívásokkal
már
kecsegtető
távon voltak a legtöbben, 410 fő
nevezett rá, de a 35 km-es, már
komoly erőpróbát kívánó távon is
rekordszámú induló volt, 165-en
rajtoltak el, és ebben nincsenek
benne a kutyák, akik a gazdikkal
együtt végigjárták az erdei
ösvényeket. És persze nagyon sok
kisgyermeket, csecsemőt vittek a
szülők bébihordozókban. Jó volt
látni, hogy nem okozott gondot
pelenkát cserélni az erdő közepén
a néhány hónapos csecsemőnél,
és hogy a már járni tudó
legkisebbek is örömmel gyalogoltak,
helyenként dagonyáztak az erdei
utakon.
Petró
Zoltántól,
az
ÖBT
vezetőjétől megtudtuk, hogy először
Reguly
Antal
halálának
150.évfordulóján – 2008-ban –
szerveztek túrát, itt a Bakonyban, és
mert adott volt az évforduló, Reguly
nevéhez és emlékéhez kötötték azt. És

ez azóta is így van. Szerencsére, évek
óta ismét a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház ad helyet a
túra bonyolításának, erősítve és
tudatosítva
ezzel
Zirc
nagy
szülöttének ismertségét, akinek az
idei évben ünnepeljük születésének
200. évfordulóját. Lehet, hogy ez is
közrejátszott a rekordszámú túrázó
jelentkezésében? Nem tudjuk. Hiszen
nagyon sokan évek óta visszajárnak,
de nagyon sokan voltak azok is, akik

A túra legfiatalabb résztvevői a 22 km-es távon indultak

több száz kilométert autóztak, hogy itt
lehessenek. Szabadkától, Budapesten
át Kaposvárig, széles a skála. Azt is
megtudtuk a szervezőktől, hogy őket
is meglepte a rengeteg jelentkező,
hiszen az elmúlt években a felét sem
érte el a jelenleginek a résztvevők
száma. Így aztán a kora reggel elfogyó
jelentkezési lapokból sokat kellett

még másolni, de nem volt elég a
zsíroskenyér alapanyag sem –
kenyeret, zsírt, szörpöt is venni kellett
pluszban, hogy jusson elegendő
mindenkinek. Mert túra végeztével
nincs
jobb
a
lilahagymás
zsíroskenyérnél (meg persze a kétféle
lekváros
és
mogyorókrémes
kenyérnél), amikhez legalább 30 kg
kenyeret kentek meg a túra önkéntes
zirci segítői – az Erdélyi Baráti Kör
Egyesület tagjai. Közülük négyen-öten
kenyeret kentek, vágták a hagymát,
készítették a szörpöket, másik két
tag pedig az utolsó ellenőrző
pontnál
dokumentálta
a
résztvevőket, azaz pontőrködött. Itt
kaptuk lencsevégre kora délelőtt
azt a 35 km-es távon futó
résztvevőt, aki az ellenőrző pontig
33 km-t futott 4 óra 10 perc alatt.
És
persze
minden
elismerésünk a három apró
testvéré, akik már tavaly is
végigjárták a 22 kilométert, és
jókedvűen, vidáman értek a célba
édesapjukkal.
Remek kiránduló, túrázó idő
volt. A hosszabb távon indulók
együtt láthatták a tavasz első virágait
–
hóvirágot,
tőzikét,
ibolyát,
kankalint, téltemetőt –, de ha valaki
jobban figyelt, még medvehagymát is
szedhetett és ehetett. Hihetetlen
március elején együtt látni ezeket a
növényeket, de attól még szemet
gyönyörködtetőek.
K.S.Ilona

Három színtéren küzdöttek a zirci judósok
Megkezdődött a versenyszezon, a Vincze Judo Club Zirc
növendékei mindjárt három helyszínen is próbára
tették tudásukat, több jó eredménnyel.
Részt vettek Nagykőrösön az V. Kőrös
Kupán, mely a szerb és román versenyzőkkel
nemzetközi rangra emelkedett, több mint 70
klub részéről közel 600-an neveztek a
viadalra. A Vincze Judo Club judokái hét
különböző korosztályban léptek tatamira,
közülük többen pontszerző helyen végeztek,
és érmeket is sikerült elhozni az alföldi
városból. Hetedik helyen végzett a hosszabb
sérülését követően visszatérő Vajda Luca és
Fisli Levente, az ötödik helyet szerezte meg
Kertai
Réka
és
Kertai
Olivér.
Korcsoportjában a dobogó második fokára
állhatott fel Kaszás Réka, az idősebbek
között pedig az ötödik helyen zárt. A klub
legfiatalabb versenyzője, Kertai Kyra nem talált legyőzőre,
aranyéremmel térhetett haza. A serdülők között Berkes Mihály is
jól küzdött, tisztességesen helytállt ellenfeleivel szemben.

A Kertai-testvérek képviselték a klubot a horvátországi
Samoborban, a 28. Nemzetközi Judo Tournament-en, ahol
kilenc ország több mint 600 judokája küzdött a jobbnál jobb
eredményekért. Kertai Kyra ott folytatta, ahol Nagykőrösön
abbahagyta, a két évvel idősebbek között
egészen a döntőig menetelt, s ott csak
bosnyák ellenfele tudta megállítani.
Kertai Olivér is ebben a korcsoportban
küzdött horvát, bosnyák, osztrák és
román ellenfelekkel. Óriási csatákban
kerekedett felül kortársain, s csak egy
küzdelemben maradt alul, így az előkelő
harmadik helyet szerezte meg a népes
mezőnyben. A harmadik testvér, Kertai
Réka a serdülők között tette próbára
tudását,
két
mérkőzésen
diadalmaskodott
a
nemzetközi
vetélytársakkal szemben, jutalmul a
bronzérmet akasztották a nyakába.
Siklóson, az Ifjúsági Országos Bajnokságon és Országos
Felnőtt Rangsorversenyen is képviseltette magát a Vincze Judo
Club, itt hárman indultak a klub színeiben, Hajdú Balázs a
felnőttek, Gazda Patrik és Mihályi Bálint az ifjúságiak között.

