
Ottó Péter polgármester, Kovács Mónika intézményvezető, 
dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Polgárdy Imre, 

a megyei közgyűlés elnöke a nemzeti szalag átvágásával 
jelképesen is átadta a nevelési intézmény fejlesztését 

 
 

P R O  U R B E - D Í J A S  K Ö Z É L E T I  L A P  
 

Új folyam 2. évf. 10. szám  Ára: 200 Ft            Megjelenik havi két alkalommal                2019. május 31. 
 

Jövőjükbe fektettek be a zirciek  
 
Ünnepélyes keretek között átadásra került a Zirci 
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde munkába állás 
javítását célzó fejlesztése, mely Zirc Városi 
Önkormányzat nyertes pályázata útján, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében 
nyújtott támogatással valósult meg. Nagyszabású 
átalakítás ment végbe az intézményben.  
 

A projekt-átadón Kovács Mónika intézményvezető 
köszöntötte az egybegyűlteket a fejlesztés részét képező új 
tornateremben. Mint mondta, „egy álom vált valóra”, a gyerekek 
élvezhetik az önfeledt mozgás örömét, mely a tanulási 
képességeik fejlődésének is az egyik hajtóereje lesz. 

A rendezvényt Ottó Péter polgármester nyitotta meg. Múlt 
nélkül nincsen jövő, városunk vezetője megemlékezett a zirci 
óvodai nevelés több mint száz évre visszanyúló történetéről, 
ismertetve a legfontosabb mérföldköveket. Hatszögletű 
kialakítása miatt országosan egyedülállónak nevezte a jelenleg 
használt, 1977-ben átadott épületet. Emlékeztetett, hogy a 
felújítására sokat kellett várni, a kétezres évek elején a térség 
önkormányzatai Zirc segítségére siettek, s finanszírozással 
működtek közre az épület magastetővel történő bővítésében. Az 
óvodai nevelés mellett az intézmény 2003 óta bölcsődei 
gondozási feladatokat is ellát.  

Zirc város polgármestere kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben 
több fejlesztés is megvalósult az intézményben, 2009-2010-ben 
hazai pályázat támogatásával a vizesblokkok felújítására került 
sor, majd 2011-ben uniós pályázat megvalósításával átadásra 
került önálló épületszárnyban a három bölcsődei csoportszoba, 
ami lehetővé tette azt is, hogy a gazdaságtalanul működtetett 
„Kisóvoda” épületéből át lehessen költöztetni két csoportot a 
főépületbe. Majd a 2013-as évben a tetőtér beépítésével újabb két 
óvodai csoportszoba kialakítására került sor.      

Ezt követően újabb hazai pályázatok támogatásával tudta az 
önkormányzat korszerűsíteni az épületet, most pedig a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával közel 
kétszáz millió forintos beruházási értéket sikerült megvalósítani, 
aminek köszönhetően itt lehetünk az újonnan kialakított 
tornaszobában – fejezte ki örömét városunk vezetője, majd 
sorolta a további fejlesztéseket: korszerű melegítőkonyha, egyéni 
és csoportos fejlesztőszobák, kiszolgáló helyiségek kerültek 
kialakításra. Megtörtént az épület komplex energetikai felújítása 

is: a homlokzat megfelelő vastagságú hőszigetelést kapott, 
energiatakarékos lámpák kerültek elhelyezésre, a használati 
melegvíz előállításában napkollektoros rendszer működik közre, 
a napelemekkel pedig energiát termel a város. Új bútorok, 
tornaszerek, fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre, az épület 
jobb megközelíthetősége érdekében pedig parkoló és 
akadálymentes bejárat létesült.  

Hangsúlyozta, valamennyi fejlesztésnek közös célja volt, 
hogy a kisgyermekek intézményi keretek között történő nevelése 
minél korszerűbb körülmények között történjen. Hozzátette, a 
színtér önmagában kevés, a jó működéshez, ahhoz, hogy az 
intézmény a rábízott feladatokat megfelelő színvonalon el tudja 
végezni, kellenek a szakma iránt elhivatott dolgozók is. Ottó 
Péter polgármester végül köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki 
közreműködött a projekt eredményes megvalósításában.    

Az óvodai fejlesztést dr. Kovács Zoltán, térségünk 
országgyűlési képviselője és Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke is köszöntötte, az ovisok 
pedig mókás sportbemutatóval vették birtokba az új tornatermet.  

(Bővebben a 3. oldalon)  
 

 

Hősök-napi 
megemlékezés 

 

 
 

(3. oldal) 

Zirc Városi 
Gyermeknap 

 

 
 

(5. oldal) 

EP-választások: 
Zircen is magasabb 
volt a választási 
részvétel, mint öt éve 
 
A szavazásra jogosult 
állampolgároknak valamivel 
kevesebb, mint a fele vett részt az 
Európai Parlamenti Választásokon 
Zircen, de még így is jóval többen 
mentek el voksolni, mint öt évvel 
ezelőtt, a legutóbbi EP-választás 
alkalmával. (2. oldal)
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Zsákban a zöld, tisztább a Föld! 
 
Minden eddiginél eredményesebb tavaszi 
zöldhulladék-gyűjtési akciót bonyolított le Zirc 
Városi Önkormányzat a lakossággal együttműködve. 
Közel húsz tonna zöldhulladék került a zsákokba, 
mely az eddigi tavaszi mennyiségek átlagának 
mintegy ötszöröse. 
 

Önkormányzatunk április 13-tól kezdődő elszállítással 
szervezte meg a lakossági zöldhulladék-gyűjtési akciót, 
melyhez kerti ingatlanonként két darab 110 literes 
gyűjtőzsákot biztosított. Amennyiben ezen felül még szükség 
volt zsákokra, azt a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. 
telephelyén szerezhették be a zirci háztartások 300 forintos 
egységáron.  

Az akciót koordináló Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Osztálya „kihirdette” a zöld eredményeket. 
Az önkormányzat összesen 2500 darab zsákot szerzett be, 
melyből 1798 darab került átvételre, pluszban pedig 249 
zsákot vásárolt a lakosság. A gyűjtés és az összegyűlt hulladék 
négy fordulóval történő elszállítása bruttó 1 473 200 forintba 
került. Az akció sikerét bizonyítja, hogy a gyűjtőtelepen 17,92 
tonna zöldhulladék került lerakásra.  

Összehasonlítva az elmúlt évek tavaszi gyűjtési 
eredményeivel nagyban megnövekedett, mintegy ötszörösére 
emelkedett a mennyiség. A mérleg nyelvének markáns 
változása összefüggésben lehet azzal, hogy az önkormányzati 

rendelet az idei évtől teljes mértékben tiltólistára tette a kerti 
hulladék égetését, illetve hogy a lakosság többsége be is tartja 
a szabályokat, a levegő szennyezése helyett a 
környezettudatos utat választották, éltek az akció 
lehetőségével. (kg) 
 
 
Gyűjtőpontos helyett házhoz menő gyűjtés 
 
A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. kísérleti jelleggel 2019. májustól-
szeptemberig házhoz menő zöldhulladék-begyűjtést 
végez városunkban. 
 
Az eddigi gyakorlat szerint a „VHK” Kft. havonta egy 
alkalommal, minden hónap harmadik szerdáján az 
Alkotmány utcai sportpálya előtt gyűjtőpontos zöldhulladék 
begyűjtést végzett. A megszokott szerdai időpont 
továbbra is marad, de ezt követően külön lakossági 
kérésre a hulladékszállító jármű a kért helyszínre ki fog 
menni a zöldhulladékért, ezért megszűnik a 
gyűjtőpontos begyűjtés. A zöldhulladék elszállíttatási 
igényt a szállítást megelőző pénteken 12 óráig lehet 
bejelenteni a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. 
telephelyén, a 8420 Zirc, Alkotmány u. 5. sz. alatt 
személyesen vagy a 8 8 / 4 1 4 - 3 9 4  telefonszámon az alábbi 
időszakokban: Hétfőtől Csütörtökig 8-12 óra, 13-15 óra; 
Pénteken 8-12 óra. 

 
 

„LOMTÁR”  – Hulladékgyűjtési akciók júniusban 
 
GYŰJTŐPONTOS ELEKTRONIKAI 

ÉS GUMI HULLADÉKGYŰJTÉS 
 

Június 15. (szombat) 7.00–12.00 
Zirci Városüzemeltetés Nonprofit 
Kft. telephelye (Alkotmány u. 5.) 

 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 
 
Június 15-16. (szombat-vasárnap) 

 
Az elszállítás kezdete: június 17. 

 

HÁZHOZ MENŐ 
ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS 

 
Június 19. (szerda) 7.00–14.00 

 
A zöldhulladékot előző este vagy a szállítás 

napján reggel 7.00 óráig kell kihelyezni. 

 

Megkérdeztük… – Galaczi Miklós kerékpárszervizest, él-e az 
önkormányzat által hirdetett hulladékgyűjtési lehetőségekkel. 
 

– Magánemberként komposztálok, ezért a 
zöldhulladék-gyűjtés számomra nem 
opcionális. Az ágfát aprítani szoktuk, azzal 
oldjuk meg a szalonnasütést, újrahasznosítjuk. 
A gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtés esetében 
gondot okozhatott a szállítás – ettől függetlenül 
láttam, hogy nagyon sokan igénybe vették a 
szolgáltatást –, ezért szerintem lesz kereslet a 
házhoz menő akciókra, s remélem, hogy sokan 
ki is fogják használni. Nem emlékszem rá, hogy 
elektronikai hulladékot mikor adtam le 
utoljára, most viszont van egy pár darab, ezért 
biztos, hogy élni fogok a lehetőséggel. A 

kerékpárszervizben az elhasználódott külső-belső gumik jelennek meg 
hulladékként. Szerencsére van egy barátom, aki egy újrahasznosító üzemben 
dolgozik, és minimális összegekért átveszi tőlem. Tudtommal a gumit az 
aszfaltmarásokhoz hasznosítják újra. Ami még hulladékként előfordul: 
ultrahangos alkatrész-mosót használok, ezt is el szokta vinni a barátom 
megsemmisítésre, illetve egy részét környezetbaráttá teszi. A kartonpapírt az 
iskolai papírgyűjtésre adom le, így ez is jó helyre kerül. Igyekszem a zöld 
gondolkodásra törekedni, ha egy mód van rá, a műanyag használatát is kerülöm. 
Biztatok mindenkit arra, hogy éljen a szelektív hulladékgyűjtési akciókkal. Úgy 
gondolom, hogy ilyen szempontból pozitív irányba mozdult el a világunk, 
fontosnak tartom, hogy óvjuk a környezetünket.      
 
 

EP-választás zirci eredményei 
 
 (Folytatás az 1. oldalról) 
A vasárnapi választás adatai már száz 
százalékos feldolgozás alatt állnak. E 
szerint Zircen a választópolgárok 45,49 
százaléka járult az urnák elé, hogy 
leadja a voksát a választási listán 
szereplő nyolc párt valamelyikére. A 
helyi eredmény hasonlóan alakult az 
országoshoz. A szavazatok több mint a 
felét (55,21%) a Fidesz-KDNP szerezte 
meg, második helyen végzett a DK 
(15,83%), míg a harmadik legtöbb 
szavazat (8,15%) a Momentumra 
érkezett. A mandátumot szerző további 
pártok közül a Jobbik 7,40, az MSZP-
Párbeszéd 5,97 százalékkal zárta a 
szavazást helyi szinten, s a listán 
szereplő további három pártra is 
érkezett szavazat. A választáson történő 
részvételi arány városunkban is 
magasabb volt, mint 2014-ben. Öt évvel 
ezelőtt 1713 fő járult az urnák elé, most 
pedig 2538 állampolgár ment el 
szavazni. Az országos eredmény alapján 
az Európai Parlament Magyarország 
számára fenntartott 21 mandátumából 
tizenhármat szerzett a Fidesz-KDNP, 
négyet a DK, kettőt a Momentum, 
egyet-egyet a MSZP-Párbeszéd és a 
Jobbik az EP-választásokon. (kg) 
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Átadták a zirci óvoda fejlesztését célzó projektet 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

 
Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője a 

kormány családvédelmi, a gyermekek felzárkóztatását segítő 
programjairól beszélt, s kiemelte, az óvoda egy olyan hely, 
ahol a nevelés mellett ingyenes étkeztetéshez is jutnak a 
gyerekek. Összesen mintegy hetvenezer bölcsődei férőhely 
kialakítását tervezik, mely lehetőséget ad arra is, hogy az 
édesanyák minél hamarabb munkába tudjanak állni. 
Gratulált az óvodában végbemenő 
fejlesztéshez: az új tornaterem 
időjárástól függetlenül módot ad a 
mozgásigény kielégítéséhez, a 
megújuló energiák bevonása 
pedig a könnyebb fenntartást, 
működtetést teszik lehetővé, és a 
gyermekek környezettudatos 
nevelését is segíthetik, amit nem 
lehet elég korán elkezdeni.  

– A zirciek legújabb 
fejlesztésükkel ismét példát 
mutattak értékteremtésben, 
közösségben, a város jövőjének 
építésében. Amikor úgy 
döntöttek, hogy az intézmény 
további fejlesztésére pályáznak, akkor a település, az itt élők 
jövőjébe fektettek be – mondta Polgárdy Imre, a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Hangsúlyozta, 
az óvodai nevelés kiegészíti a család által betöltött központi 
szerepet, megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át 
tartó eredményes tanulás, a társadalmi beilleszkedés és a 
személyes fejlődés feltételeit, valamint a foglalkoztathatóság 
szempontjából nélkülözhetetlen alapfeltételeket.  

Beszélt arról is, hogy a zirci önkormányzat a kétezres 
évek elejétől folyamatosan fejlesztette az intézményt, most 
pedig egy nagyszabású átalakítást valósíthatott meg. A 
beruházás eredményeként több mint kétszáz kisgyermeknek, 
s nevelőjének sikerült 21. századi körülményeket teremteni. 
Hozzájárul a gyermekek egészségesebb életmódra történő 
neveléséhez, a munkahelyek megtartásához, a minőségi 
foglalkoztatás támogatásához, a település családbarát 

közszolgáltatásainak fejlesztéséhez, 
segítve ezzel sok-sok helyi és környékbeli 
anyuka munkaerőpiacra történő 
visszatérését. A település vezetésének 
gratulált, hogy mertek nagyokat 
álmodni, s tettek is azért, hogy ezek az 
álmok valóra váljanak, hittek és hisznek 
a jövőben. Végül azt kívánta, hogy olyan 
gyermekek kerüljenek csak ki az 
intézmény falai közül, akik felnőttként a 
munkájukban meg tudják találni a 
valamikori játék hangulatát.  

Az ünnepi gondolatokat követően az 
óvodások sportbemutatója következett, 
majd a nemzeti szalag átvágásával 
jelképesen is átadtak a megújult 

intézményt további rendeltetésének.  
Vecsey Katalin református lelkész mondott áldást a 

megújuló környezetre és az abban folyó nevelőmunkára, a 
hivatásukat végző munkatársakra, a kisgyermekekre, s 
családjukra. Külön örömét fejezte ki, hogy a hittanos 
foglalkozásaik számára kaptak egy nagyon szép termet.  

Végül a vendégeknek lehetőségük nyílt az óvodában 
megvalósult fejlesztések megtekintésére.  

(kg)  
 
 

Erős akarat és 
szabadságszeretet 

 
– Emlékezni csak nemzeti öntudattal rendelkező 
népek tudnak, akiknek van nyelve, múltja, 
történelme, kultúrája.  
 

Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány 
kulturális felelőse mondta ezt Zirc város Hősök-napi 
megemlékezésén, az I. András téren található hősi 
emlékműnél.  

Hősök napján azokra emlékezünk, akik önzetlenül 
áldozatot vállaltak egy nemzeti ügy sikeréért. Hős a 
háborúban elesett katona, hős a politika áldozata, hős az 
anya, aki elveszti férjét, fiát és egyedül neveli gyermekeit, és 
hős, aki áldozatot vállal egy közösségért – sorolta az 
ünnepség szónoka, majd Teleki Pál miniszterelnököt idézte: 
„Földrajzilag nehezebb helyen egy nemzetnek az országa sem 
fekszik, mint a mienk. Ahhoz, hogy ezt az országot ezer éven 
át és a mostani körülmények között is fenntartsuk, olyan 
nemzet szükséges, mely erős akarattal és 
szabadságszeretettel, kemény elszántsággal rendelkezik”.  

Hangsúlyozta, ha nemzeti öntudatunkat nem tudjuk 
megőrizni, akkor az új világban már nem lesz szükségünk 
emlékezni, nem a múlt nagyjaira, de semmire a világon, mert 
a lélektelen embernek nem hiányzik a múltból semmi, mert 
nem is kötődik semmihez. „Lehet, hogy nyerünk egy kis időt, 
ami arra elég lesz, hogy mondáinkat, regéinket, múltunkat 
leírjuk és elrejtsük egy szikla alá, ahol majd a következő 
nemzedék megtalálja és felfedezi magában a nemzeti érzést és 
a világ visszatér a normális kerékvágásba”.  

Egervölgyi Dezső végül arra hívta fel a figyelmet, hogy 
vigyázzunk a szabadságunkra. Ha nem találunk egymásra, 
nem ismerjük fel egymásban a jó testvért, akkor nincs tovább.  

Wittmann György szavalatával, Szakács Ildikó zenével 
kísért irodalmi előadásával tette elevenebbé a katonahősök, a 
háborúk, szabadságharcok polgári áldozatainak az emlékét.  

A tavalyi évben felújított emlékműnél az emlékező 
szervezetek – Zirc Városi Önkormányzat, a Fidesz-KDNP 
helyi szervezete, a Zirci Egyházközség, a Zirci Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Zirci Országzászló 
Alapítvány – elhelyezték koszorúikat. 

Az emlékezés virágait Imrefi Mór plébános atya áldotta 
meg, majd imát mondott a hősökért.   

Az ünnepség zárásaként az emlékező közösség elénekelte 
a Boldogasszony Anyánkat.  

kg
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Ötödik évad, töretlen sikerek 
 
Újabb színdarabokkal örvendeztette meg közel 
négyszáz fős közönségét a Bakony Hangja Színjátszó 
Csoport.  
 

Az idei három egyfelvonásos darab – Hans Sachs: A 
paradicsomjáró diák (komédia), Goriczky Elvira: Kati 
dezinficiál (bohózat), Móricz Zsigmond: Kend a pap? 
(komédia) – öt meghirdetett előadása várakozásaink szerint 
teltházas volt.  

Állandó nézőink már a plakátokon kiszúrták, hogy kis 
szünet után visszatért a társulathoz Ölvedi Jenő, Nádasdi 
Tibor, és Gajdics Gyula személyében új tagja is van a 
csoportnak. Örömmel fogadták a többi, jól ismert, közkedvelt 
szereplőt és a stábot: Béres Balázs, Dr. Szalay Attiláné, 
Hamvasi Gréta, Müllerné Wenczel Rita, Palánkai Tünde, 
Scheirich Vivien, Simonffy Andrea, Szabolcsi Andrea – 
Rendező: Gyurácz János Csaba, Súgó: Jakócs Boglárka, 
Smink: Baán-Muzsik Márta.  

A premieren még a szokásos izgalom volt a szereplőkben, 
aztán a közönség hangos nevetései, nyíltszíni tapsai hatására 
egyre oldottabbak lettek. Az utolsó előadási nap mindegyik 
darabjába beleszőtték állandó segítőjük, Hamvasi József 
nevét, ezzel további felhőtlen pillanatokat adtak önmaguknak 
és a nézőknek is. A közönség szívből derült, a szereplők pedig 
lubickoltak a hangos tetszésnyilvánításokban.  

Nagyszerű érzés mindannyiunknak, ahogy az előadások 
végén virágcsokrokkal várják a szereplőket a 
„színészbejáróban”, ahogy folyamatosan erősítik őket az 
azonnali pozitív visszajelzések a darabok után és a 
vendégkönyvükben, esetenként az interneten, vagy a 
számtalan gratuláció a későbbi utcai találkozásokon.  

Az előadások színpadot átrendező szüneteiben 
hagyományosan frissítőkkel kínáltuk a folyamatosan kérdező, 
élményeiket mesélő nézőket. Szerény köszönet ez 
közönségünk felé azért, hogy a kényelmetlen székeken 

szoronkodás (és az esetenként kánikulai időjárások szauna-
körülményei) ellenére évről évre igazi színházi élményként 
élik meg – velünk együtt – a zömében bő háromórás 
előadásokat. A remekül kiválasztott színdarabok 
élménygazdagsága, a társulat egyre erősödő profizmusa és a 
közönség áradó szeretete miatt ilyenkor valódi színháznak 
érezzük a Művelődési Ház szerény zsibongóját. 

A Bakony Hangja Színjátszó Csoport – Sajgó Zsuzsanna 
gondozónő korábbi felkérésére – a Szent Bernát Idősek 
Otthona lakóit is megörvendeztette az egyik darabbal. A 
vendéglátók megoldották a legszükségesebb díszletek, 
kellékek szállítását, segítettek berendezni az előadásnak 
helyet adó ebédlőt, és a színészeink is gyorsan 
alkalmazkodtak az új helyszínhez. A szépszámú nézővel 
zsúfolt teremben szinte a közönség soraiból kellett színre 
lépni, de még ez a közelség is jó érzés volt a társulat számára, 
amilyen örömmel, sok-sok nevetéssel és tapssal fogadták a 
zömében tolókocsihoz kötött szépkorúak a bohózatot.   

 
Encz Ilona intézményi beszámolójából 

 
 

Mindennél gazdagabb ajándék  
 
Tizenkilencedik alkalommal került sor Zircen a 
Kórusok Egyházzenei Hangversenyére. A 
találkozónak immár hagyományosan a Ciszterci 
Bazilika adott otthont.  
 

A bazilika padsorait az idei évben is zsúfolásig megtöltő 
énekes csoportokat házigazdaként Imrefi Mór plébános atya 
és a társszervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési 
Ház és Stúdió KB munkatársa, Csaba Lilla köszöntötte, aki 
egyben a műsort is vezette.  

„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol 
ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak 
dolga. Az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes 
és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra 
kiterjedő zenekultúra termőtalaja” – Kodály Zoltán 
gondolataival köszöntötte az egybegyűlteket  Ottó Péter 
polgármester. Örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számmal 
elfogadták a kórusok a szervezők meghívását, hogy örömet 
szerezzenek a rendezvény valamennyi résztvevőjének és 
természetesen saját maguknak is. Majd méltatta azoknak a 
munkáját, akik lehetővé tették a találkozó megrendezését: a 
Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Veszprém Megyei 
Egyesülete, Zirc Városi Nyugdíjas Klub és a Békefi Antal 
Városi Könyvtár, Művelődési Ház közös szervezésében 
valósulhatott meg a kórustalálkozó, melyhez a Zirci Ciszterci 
Apátság biztosította a helyszínt.  

Városunk vezetője a legszebb hangszernek nevezte az 
emberi hangot, amely egyedi, utánozhatatlan, 
megismételhetetlen. A kórusok összetett hangzására ez 

különösen igaz, hiszen a kórust alkotó egyének hangjának 
egyedisége sokszorozódik meg bennük. A közös éneklés 
ugyanakkor összehangolt csapatmunka, a karvezető 
irányítása mellett, nagy odafigyeléssel rá és egymásra lehet 
csak a tökéletes hangzásra törekedni. – Aki énekelni tud, 
annak szebb a napja, aki közösségben énekel, az mindenkinél 
gazdagabb ajándék birtokosa – hangsúlyozta Ottó Péter 
polgármester. A kórusoknak kellemes időtöltést kívánt és azt, 
hogy élményekkel gazdagodva térjenek haza, vigyék 
magukkal a rendezvény jó hírét, városunk szeretetét.   

„Aki énekel, az fiatalodik” – állította határozottan Pék 
László, aki a Zirc Városi Nyugdíjas Klub vezetőjeként 
köszöntötte a kórusokat. Hozzátette, büszke lehet az a 
település, ahol ilyen énekkarok vannak, még büszkébb, ha a 
polgármester el is kíséri a csoportot a fellépésre. (kg)
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Azt mondják, csodák 
nincsenek… 
 
Már pedig csodák igenis léteznek, legalábbis a Városi 
Gyermeknap szervezői bizonyára így gondolják. 
 

A mi virágzó, napsugarakkal melengető májusunk egész 
hónapban nem kecsegtetett senkit sem szabadtéri rendezvény 
megtartására. Úgy tűnt, mintha május kisasszony szabadságra 
ment volna, és október apó lenne szolgálatban. Ám a sok égre 
feszülő szempár, az összekulcsolódó kezek és fohászok megtették 
a magukét. Bizony-bizony a komor esőfelhők olyanok voltak, 
mint Mary Poppins: a keleti széllel érkeztek, majd mikor 
megfordult a szél iránya, becsomagoltak és elröppentek. 

Így történt, hogy május 25-én, szombaton, május kisasszony 
visszatért és teljes pompájában várta a gyerekeket, szülőket és 
nagyszülőket. Az utolsó pillanatban élére vágott fű, az előző 
napokban, szemerkélő esőben felállított színpad, a program 
előkészületeibe fektetett sok-sok munka, mind értelmet nyert. A 
napsugarak tették a dolgukat, mindannyiunk szívébe öröm és 
boldogság költözött.  

Délelőtt az apróságok Ringató foglalkozáson vehettek részt a 
Művelődési Házban, ahol anyukákkal, nagymamákkal együtt, 
remek hangulatban játszottak, énekeltek. Délután 14.00 órától, 
mint felbolydult méhkas, úgy vették birtokba a gyerekek és 
családok a művelődési ház melletti területet.  Állandósult a 
sokadalom a kézműves sátornál, ahol Baba-kuckó, arcfestés és 
különböző kézműves foglalkozás várta a gyerekeket. Az alkotás 
örömével és a Zirci Családháló.pont  Csoport  közreműködőivel 
zajló vidám beszélgetéssel egy nyüzsgő alkalmi közösség 
teremtődött.  

A „Bakonyi Fajátékok” jóvoltából egész délután forgott a 
kosaras körhinta, és a légvár is teltházzal üzemelt.  Emellett egy 
tucatnyi, különböző népi fajáték is kipróbálásra várt. Jóleső érzés 
volt látni, hogy az egyszerű népi játékok mennyire lebilincselik a 
kicsiket és nagyokat egyaránt. Szinte életre kelt a vidám versike:  
„A malomban, a malomban…Három tarka macska, három tarka 
macska. Egyik szitál, mások rostál, …Harmadik követ vág, 
harmadik követ vág.”Az idén is kivonult a Zirci Önkormányzati 
Tűzoltóság, akik minden évben jó szívvel vállalják a „habparty 
felelős” tisztséget. A szikrázó napsütésben, vizes-habos-vidám 
sikongást és kacagást hallván nyár eleji hangulatban érezhettük 
magunkat mindannyian. Mezőgazdasági gépek bemutatójára is 
sor került, a Bakony-Agro Kft. három bivalyerős tábornokát 

küldte el a rendezvényre: egy arató kombájnt, egy John Deere 
traktort és egy Manitou rakodógépet. Volt itt aztán mindenféle 
látványosság: villódzó fények, forgás, berregés és pöfögés. 
Valószínűleg számtalan legénykében most dőlt el a sorsdöntő 
kérdés: mi leszek, ha nagy leszek. 

A Pódium Színház színvonalas produkciói az egész délutánt 
betöltötték, a felcsendülő vidám gyerekdalok a megalapozták a 
jókedvet, Makk Marci és a bohócok nem csak megnevettették, 
hanem alaposan meg is mozgatták a gyerkőcöket.  

Végül megelevenedett a szívünknek oly kedves klasszikus 
mese is, a Piroska és a farkas története.  Micsoda varázslattal bír 
e világ! Sok csillogó szempár, tapsoló kezecskék, senki sem vette 
észre hogyan, mi módon történt, de a gyerekek egy idő után 
feltelepedtek a színpad szélére, gyakorlatilag  BEKÖLTÖZTEK A 
MESÉBE.   

A legnagyobb, és a legigazibb csoda akkor történt meg, 
gyermekeink szívében és lelkében, mindannyiunk örömére. 

A szervező intézmény, a Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB, köszöni az együttműködő 
partnerek segítségét, amellyel ismét színes Gyermeknap 
valósulhatott meg.  
 
Támogatóink: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és 
AMI, „A BULI’91” Alapítvány, Bakony-Agro Kft., „Együtt a könyvtárért” 
Alapítvány, Mirabilis Ambrózia Kft., Rábaközi Rita – Ringató, „Zirc 
Kultúrájáért” Alapítvány, Zirc Városi Önkormányzat, Zirci 
Családháló.Pont Csoport, Zirci Önkormányzati Tűzoltóság, Zirci 
Városüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. 
 

Wolfné Litter Beáta 
 
 

Gondolatokat ébresztő alkotások 
 
Kecső Lajosné festményeiből nyílt kiállítás a Városi 
Könyvtár közművelődési klubtermében.  
 

A kiállítást Németh István nyugállományú 
tábornok nyitotta meg. Megtisztelőnek nevezte a 
felkérést, hogy volt pályatársa, kollégája feleségének 
a tárlata elé fűzhet gondolatokat. „A művész célja, 
hogy megélt élményei, benyomásai, ars poeticája 
megjelenjenek az alkotásaiban és közvetítse azokat 
a tárlat látogatója felé. Egyéniségén és a művészeti 
eszközök sokszínűségén keresztül különbözőképpen 
érinti meg a nézőt, különböző gondolatokat ébreszt 
a látogatóban. Ez történik Kecső Lajosné Irénke 
tájképeit, csendéleteit bemutató kiállításán is. 
Gondolatokat, benyomásokat ébreszt, és ezzel a 
művész célját talán már el is érte” – mondta 
Németh István, aki a képek befogadását különleges 
élménynek nevezte: „A nézőben valamilyen 
feszültséget gerjeszt, vagy meglévő feszültséget old 
fel, ezzel hozzásegít a feltöltődéshez, élményben 
részesít. Beszélt arról is, hogy a mai festőművészek gyakori 
témája a tájkép, melyre a tárlatlátogatók részéről is növekvő 
igény van. „Egyre nagyobb vonzódást érzünk a természet iránt, 
menekülünk a városok pora, zaja, a mindennapi stresszhatások 
elől a természetbe, a szabadba. Menekülünk a hegyekbe, erdőbe, 

vízpartra, ligetek csendjébe, hol nem csak testi, hanem lelki 
felüdülést is keresünk.” A tájképről úgy fogalmazott: a festők és a 
tárlatlátogatók számára is a kikapcsolódás, a gondolatokban 
történő elmélyülés forrása, s a művésznő tájképei is kifejezik a 
természet szeretetét, sajátos, nyugodt hangulatot árasztanak. 

Hozzátette, a csendélet témái is a 
természetből fakadnak, a virágok ezernyi 
színárnyalatai, lefestése mindig is izgatták a 
festő fantáziáját, szín- és 
formagazdagságának festővászonra vitele 
lehetőséget nyújt a függetlenség kifejezésére, 
a színek és formák természetben előforduló 
végeláthatatlan, néha vibráló vagy máskor 
egyszerű játékának ábrázolására, ami 
felfedezhető a művésznő csendéleteiben is. 
Az alkotásokban megjelenő mélyen átélt 
érzések alkalmasak arra, hogy a tárlat 
látogatójában gondolatokat ébresszenek, 
vizuális élményeket váltsanak ki.  

A műsort Csaba Lilla vezette, zenés 
előadással közreműködött Katonáné Orbán 
Etelka és Terebessy Szilveszter. Kecső 
Lajosné elmondta, hogy szívesen hozta el 

Zircre az alkotásait, hiszen a Bakony „a szíve csücske”, nagyon 
sokat kirándulnak ezen a tájon, ebből is merített a tájképein. 
Verseket is ír, s a közönség örömére fel is olvasott egyet a lírai 
alkotásai közül. A tárlat június 8-ig tekinthető meg.      

Kecső Lajosné, háttérben az alkotásai 
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Nádasdy Tana 
(1914–2006) 
  

Gróf Nádasdy Pálné 
született Augner Antóniára a 
zirciek Nádasdy Tanaként 
emlékeznek. A Nádasdy család 
egyike volt azon arisztokrata 
nagyúri családoknak, akiknek 
Zirc környékén is volt birtokuk, 
kastélyuk. Az 1700-as évek 
elejétől a Nádasdy család 

lepsényi hitbizományi uradalmának része volt Bakonynána, Pere, 
Dudar. A 19. században gróf Nádasdy Ferenc mintaszerű 
vadaskertet tartott fenn, majd 1860 körül kisebb vadászkastélyt 
építettek Alsóperén. Híres úri körvadászatokat tartottak. 
Nádasdy Ferenc elhunytakor a nánai uradalmat fia, gróf Nádasdy 
Pál örökölte. A lepsényi kúriában lakott családjával, Tanával és 
két lányukkal, Erzsébettel és Borbálával, de ők is rendeztek 
vadászatokat Alsóperén. A második világháború után Nádasdy 
Pál gróf szovjet hadifogságba esett, felesége, Tana és két kislánya 
Örzse (12 éves) és Borcsi (8 éves) az alsóperei kúriába mentek, 
mivel a lepsényi kúriát lebombázták, és nem volt hol lakniuk. Pál 
gróf a fogságból szabadulva próbált munkát találni Budapesten. 
1952-ben Perén sem maradhattak tovább, kitelepítették őket, el 
kellett költözniük Almádiba. A két lányuk emigrált 1956-ban, 
majd Pál gróf is Németországba távozott. Tana visszaköltözött 
Alsóperébe. Mivel fenn kellett tartania magát, balettórákat 
tartott Zircen.  

Balett-tanfolyam Zircen  
Nádasdy Tana az 1960-as évek elején a zirci kisiskolások 

számára balett-tanfolyamok szervezését kezdte, később 
nagyobbakkal, pici óvodásokkal és fiúkkal is foglalkozott. 
Mesternőnek kellett szólítani, megvolt a képesítése a 
tánctanításhoz. Az akkori művelődési ház nagytermében (ma a 
Békefi Antal Városi Könyvtár nagyterme) tartotta a 
tanfolyamokat. Magas színvonalon oktatott, a balett szakszavai 
franciául hangzottak el (plié-térdhajlítás, glissé-siklólépés, sauté-
szökkenés, tourné-forgás stb). Rúd mellett tanította az öt láb- és 
a három kézpozíciót. A balett-ruhákat az édesanyák készítették 
el, fehér atlétatrikóra varrták a tütüt, amit széles kikeményített 
gézcsíkból alkottak meg. A rózsaszín spicc-cipőket viszont 
Budapesten méret után készítették. A tanfolyamok színvonalára 
jellemző, hogy a klasszikus balettzenét Létray Gyula egykori 
apátsági karnagy zongorán játszotta.  

A balettosok időnként tartottak bemutatókat a szülőknek, de 
szerepeltek az akkori községi rendezvényeken is. Év végén egész 
estés balett-előadás is volt, jelmezekkel, díszletekkel. 
A „Babatündér” produkcióban például egy nagyon helyes pici 
lány egy dobozban állt a színpad közepén. A történet szerint 
jöttek a vevők, akik babát szerettek volna vásárolni. A babák közt 
volt néger baba, spanyol baba, kínai baba, sőt egy igazi 

farkaskutya is szerepelt Piroska baba kísérőjeként. A szereplők 
nagy része még ma is szívesen emlékezik ezekre a produkciókra.  

Másik emlékezetes produkció volt a „Hamupipőke”. A 
meghívón minden szereplőt feltüntettek, csak éppen Nádasdy 
Tana neve nem volt rajta. Fiúk is jártak balettórákra, 
emlékezetes produkciójuk volt Hacsaturján: Kardtánc előadása. 
Irodalmi estet is tartottak, Ascher Oszkár híres fővárosi színész 
verset mondott, nagyobb lányok égszínkék ruhában bécsi 
keringőt táncoltak.  

A kurzuson részt vett gyerekek nemcsak a klasszikus táncot, 
zenét, de szép mozdulatokat, ritmusérzéket, fegyelmet is 
tanultak, javult a testtartásuk, szép alakjuk lett, és kicsit a francia 
nyelvvel is ismerkedtek. 

A hatvanas években Tana a családjához költözött 
Németországba. Bregenz városában balett iskolát szervezett, 
ideális volt a helyszín, a Bodeni tó partján, négy ország (Ausztria, 
Németország, Svájc és Liechtenstein) közelében. Saját maga 
készítette a koreográfiát, Tana de Nádasdy néven szerepelt. 

Tana férje halála után (1973) egyre inkább visszakívánkozott 
a Bakonyba. Az 1970-es évek vége felé újból talált szállást egykori 
szobalányánál, Csóka Rozikánál Perén. Befogadták, segítették, 
szerették. Zircen újból kezdte a balett-tanítást, de mivel igény 
volt a társastáncok tanulására, ezt is vállalta. Németet is tanított. 
Vasárnaponként Bakonynánán részt vett a szentmisén, mindig 
ugyanabban a Nádasdy család számára fenntartott padban ült.  

Az Alsóperére vadászni érkezett német vendégek tolmácsa, 
és feleségeik kísérője volt. Sokat és szívesen sétált az erdőben, 
élvezte a sok zöld színt, azt mondta, javítja a szemét. Volt egy 
szép gordon szetter kutyája, Arnónak hívták, mint a folyót 
Itáliában. Kis kocsijával gyakran jött Zircre ügyeket intézni. 
Sokan ismerték, szerették, becsülték. Bátor, majdnem vakmerő 
nő volt, az 1960-as években a balettórák után busszal csak 
Olaszfaluig jutott, onnan éjszaka az erdőn át gyalog ment 
Alsóperére. Tartása, fellépése volt, mint igazi úri nőre 
emlékezünk rá.  

Amikor az egykori vadászkastélyukat modernizálták, 
átépítették 2002-ben, egyszer nézte meg, de azt mondta, hogy ez 
már nem az ő világa, és többet nem ment oda. A puszta egyik 
házában élt 92 éves koráig. Utolsó akaratának megfelelően 
hamvait Alsóperén, a temetőben helyezték örök nyugalomra. 
Sírján kopjafa van, rajta a felirat: „Maradok e táj lelkiismerete, a 
múlt, a jelen, a jövő, az örök szeretet”. Mellette nyugszik férje, 
gróf Nádasdy Pál, és veje, Jean Poyeton.  

       
 Cuhavölgyi Klára 

 
 
 Tana emlékét felidézték: Steindl Zsuzsa, Szabó Irénke, Takács 

Panni, Baumann Margit, Lőrincz Mária, Pallai Ágnes, dr. Szántó 
Józsefné Csöpi néni, Jármai Péter. Köszönet érte. 

 Gróf Nádasdy Borbála: Zagolni szabad? – Méry Ratio, 2008. 
 Veress D. Csaba: Bakonynána története. Veszprém, 2002.  
 Tollner György – dr. Hautzinger Gyula: Nádasdy Antónia (1914-

2006). Magyar Vadászlap 2006. augusztus. Nekrológ. 
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JÚNIUSI VÉRADÁSOK 
 
Június 18. (kedd) 15.00-18.00: Csetény, Általános Iskola  
 

RETRO VÉRADÁS: 
Június 28. (péntek) 14.00–18.00: Zirc, Művelődési Ház  
 
 
„Újra itt a nyár!” – a 2019. évi kórusbérlet sorozat 2. koncertje 
június 1-jén (szombaton) 17.00 órai kezdettel a Ciszterci 
Arborétumban. Fellép a bakonynánai Edelweiß Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Zirci Városi Vegyeskórus. A szervezők 
minden érdeklődőt szeretettel várnak! A koncert bérlet nélkül is 
látogatható, a belépő ára 500 forint, melyet a koncert előtt a 
helyszínen lehet megváltani. Esőhelyszín a Zirci Ciszterci 
Apátság Látogatóközpontjának Gobelin-terme.  
 
A Trianoni Diktátum aláírásának 99. évfordulójára emlékezik 
a Zirci Országzászló Alapítvány június 4-én (kedden) 16.30-
kor az Országzászló Emlékműnél. Ünnepi beszédet mond dr. 
Pilipkó Erzsébet néprajzkutató.  
 
„Egzotikus világok” – A titokzatos Mexikó címmel Boross 
László fotóiból nyílik kiállítás vetítettképes előadással 
egybekötve a Városházán június 5-én (szerdán) 17.00 órai 
kezdettel.  
 
Babamasszázs tanfolyam – június 4-én és június 11-én 15.00 
és 16.00 óra között a Védőnői tanácsadó tetőterében (8420 Zirc, 
Kossuth L. u. 18.). A részvétel ingyenes! Javasolt felszerelés: 
kényelmes ruha, pléd, babaolaj.  
 
György Ferenc: „Bakony festője” című kiállításának 
megnyitója június 14-én (pénteken) 17.00 órakor a Békefi 
Antal Városi Könyvtár közművelődési termében. 
 
Ringató zenés családi foglalkozás Rábaközi Ritával a 
Művelődési Házban, június 14-én 10.30 órai kezdettel.  

 
 

HIRDETÉS Gyékényből készült tündéri rovarok  
 
Hosszú évek után az idén sajnos az időjárás nem kedvezett 
a Madarak és Fák Napja programjához.  
 
Szerettük volna ismét a Ciszterci Arborétumban megtartani, 
bemutatni az elmúlt években kihelyezett odúkat, a bennük otthonra 
találó madarak fészkeit, tojásait, fiókáit, valamint néhány újabb odút 
is kihelyeztünk volna. Az esős, hűvös idő viszont nem volt erre 
alkalmas, ráadásul a kijelölt esőnapon is a szó szoros értelmében 
esős nap volt, így kénytelenek voltunk a múzeum közművelődési 
termében megtartani a foglalkozást, persze, kicsit másképpen – írja 
közösségi oldalán az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma. 
Először Kovács Attila madarász beszélt a Madarak és Fák Napja több 
mint 100 éves történetéről, majd vetített képekkel, illetve néhány 
preparátum segítségével (madárszárny, toll, csontok) ízelítőt adott a 
sokszínű bakonyi madárvilágból. Ezt követően Wolfné Litter Beáta, 
a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 
munkatársa tartott kézműves foglalkozást, ahol a gyerekek 
gyékényből készíthettek tündéri rovarokat. Nagyon szép alkotások 
születtek, ki szitakötőt, ki lepkét, ki bogarat látott a kész műben, 
mindenkinek saját fantáziája szerint. A gyerekek büszkén vitték haza 
művüket és remélhetőleg sok érdekes ismerettel gazdagodtak.  
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Új győztest avattak 
a Barátság Kupán 

 
Nyolcadik alkalommal került megrendezésre a 
„Barátság Kupa” kispályás labdarúgótorna, mely 
két város oktatási intézménye, a sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégium és a Zirci Reguly Antal 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
kapcsolatán alapszik. Zirc először emelhette 
magasba a győztesnek járó trófeát.  
 

Az idei torna abban eltért a többitől, hogy szabadtéren 
került megrendezésre, az Alkotmány utcai sporttelep adott 
neki helyet. Sepsiszentgyörgy és a házigazdák két csapata 
mellett Csetény, Dudar és Bakonynána fogadta el a 
szervezők meghívását. A hat csapat körmérkőzéses 
rendszerben játszott negyedórás mérkőzéseket, majd az 
alapszakasz harmadik és negyedik helyezettje a 
bronzéremért szállt harcba, míg az első kettő a győztesnek 
járó serleg elhódításáért lépett ismét pályára.  

Míg a küzdőtéren barátságos szellemben zajlott a 
verseny, az öltözőépület előtti „szabadtéri konyhán” 
szorgos kezek dolgoztak: az Erdélyi Baráti Kör Egyesület 
tagjai gondoskodtak a résztvevők ellátásáról, a tőlük 
megszokott határtalan szeretettel. Fagyit is küldött egy Jó 
Tündér a pálya szélére, hogy az ízletes szendvicsek után a 
desszert se hiányozzon.  

Már az alapszakaszban sem unatkozhattunk, de a két 
helyosztó mérkőzés tartogatta az igazán nagy izgalmakat. 
A harmadik helyért Csetény és a Zirc II találkozott 
egymással, s nem jutottak dűlőre a rendes játékidőben, 
büntetőrúgások következtek, melyben jobbnak bizonyult a 
rendező város második számú csapata.  

A finálét Sepsiszentgyörgy és Zirc I-es számú csapata 
játszotta. A legutóbbi két torna utolsó felvonásán is ők 
néztek farkasszemet egymással, s mindkét alkalommal az 
erdélyi csapat győzött. Ezúttal azonban a zirciek 

örülhettek a végén, Szücs Ármin hajrában szerzett gólja 
azt jelentette, hogy a Barátság Kupa 2016 óta íródó 
történetében első ízben nyert a Reguly Antal Általános 
Iskola csapata.  

A torna végeredménye: 1. Zirc I, 2. 
Sepsiszentgyörgy, 3. Zirc II, 4. Csetény.  

Valamennyi résztvevő csapat elismerő oklevelet 
vehetett át, a helyezettek dísztárgy- és éremjutalomban 
részesültek, valamint három különdíj is kiosztásra került. 
A Gólkirály kilenc találattal Kovács Koppány (Székely 
Mikó Kollégium) lett, a Legjobb mezőnyjátékos címet 
Wittmann Márk (Zirc I), a Legjobb kapus címet Földesi 
Benedek (Zirc II) érdemelte ki.  

A díjakat Horváth István, az Erdélyi Baráti Kör 
Egyesület elnöke adta át, aki egyben a rendezvény egyik fő 
támogatója. Burján István főszervező köszönetét fejezte ki 
minden résztvevőnek, valamint a rendezvény létrejöttét 
segítő támogatóknak, közreműködőknek.  

Versenyen kívül Sepsiszentgyörgy és Zirc kölcsönösen 
megajándékozta egymást, s a legközelebbi találkozás 
reményében váltak el egymástól, hiszen a sport nem 
ismert határokat.  
 
A rendezvény megvalósulását támogatta Zirc Városi 
Önkormányzat, a Vezir-Hús Coop Kft., a PSZC Reguly Antal 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma, az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatósága, a Wolf Pékség, a Török Biztonsági Szolgálat Kft., 
a Fisli és Társai Kft., a B3 Takarékszövetkezet, a Football Club 
Zirc Sportegyesület és Csombor Tibor vállalkozó.  

   
 

Újra egy hajóban eveznek  
 
Zirc ezúttal is részt vesz a Nemzeti Regatta 
vitorlásfesztiválon, melynek június 1-2-án Siófok 
ad otthont. Megtartották a verseny sorsolását.  
 
A regattások között Zirc az 1. előfutamban a Karát nevű 
vitorláson Körmenddel, Budapest 18. kerülettel, 
Balatonmáriafürdővel és Nagykőrössel fog versenyezni 
június 1-én, szombaton. A sárkányhajó-futamokban a D 
jelű csoport 1. csapataként sorsolták ki városunkat. Makó, 
Balatonmáriafürdő és Baja lesz első körben az ellenfele – 
tudtuk meg Hevesiné Németh Mariann turisztikai 
referenstől, aki arról is tájékoztatott, hogy június 1-2-án 
Siófokon egy vidéki portát fognak megjeleníteni a zirci 
standon, benne interaktív módon különböző népi 
játékokkal, jó hangulattal. Szombaton indulnak 
a főzőversenyen is, „Bakonyi vadgombócok 
vargányamártással és kapros túrós galuskával” névre 
hallgató egytálétellel. A színpadon szintén ezen a napon 
kaptak műsoridőt, melynek keretében Csutak Noémi 
15.45-től "Nyári dallamok" című dalcsokrával kápráztatja 
majd el a nagyérdeműt a Balaton partján. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak a helyszínen!  

Több érmet is elhoztak a 
„szomszédból” a zirci sportlövők 
 
Csapatban második helyezést ért el az MTTSZ 
Területi Klub Zirc a Bakonyszentlászlón 
lezajlott Ifj. Szücs Gábor Emlékversenyen.  
 
Egyéniben is több szép eredményt értek el a zirciek. A 
nyílirányzékú légpuska húszlövéses szám ifjúsági és 
junior kategóriájában Horváth Bálint a népes mezőny 
egyik legfiatalabb versenyzőjeként állhatott fel a dobogó 
legmagasabb fokára, Mihályfi Vendel a szintén előkelő 
negyedik helyet szerezte meg. Ugyanezen versenyszám 
serdülő lány kategóriájában Vintze Regina első, 
Bittmann Kata második, Lingl Nóra pedig a negyedik 
helyen végzett. A felnőtt nők között Panyi Kinga 
aranyérmet szerzett. A légpisztoly húszlövéses szám 20 
év alatti lány kategóriában Bittmann Kata harmadik, a 
fiúk között Horváth Bálint negyedik helyezést ért el. 
Csapatversenyben második helyen végzett a zirci 
lövészklub a házigazda Szent László LK mögött.  
 

Szerk. 


