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Jó ütemben halad a zirci Tanuszoda építése
Látványosabb szakaszába érkezett városunk
új
Tanuszodájának
kivitelezése.
Az
építkezésen tartott helyszíni bejárást dr.
Kovács
Zoltán,
Zirc
térségének
országgyűlési képviselője, Ottó Péter
polgármester és Hellebrandt Ferenc
alpolgármester.
A sajtóeseményen jelen volt Szencz
Lajos, a kivitelező Sz-L Bau Építőipari és
Kereskedelmi Kft. ügyvezetője is, aki
elmondta, a beruházás műszaki készültsége
több mint harminc százalékos, a megrendelt
anyagok
tekintetében
pedig hasonló
készültségről beszélhetünk.
A kivitelezési munkálatok október elején
fejeződhetnek be, ezt követően műszaki
átadásokra kerül sor, majd indul a
próbaüzem, és legjobb esetben ez év végén
zárulhat a projekt.
A Tanuszoda alapkövét tavaly augusztus
elején tették le ünnepélyes keretek között. A
mintegy
bruttó
1,2 milliárd
forint
költségvetésű beruházáshoz a helyszínt az
önkormányzat biztosította, a kivitelezés és
majd a működtetés feladatait állami szervek
látják el. KG

NEGYEDSZÁZADOS FINNBARÁTSÁG
„25 év – 25 emlék” mottóval megalakulásának negyedszázados jubileumára
emlékezett a Pro Urbe-díjas Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület. 2021.
december 17-én kék-fehér ünnepi díszbe öltözött a Művelődési Ház emelete
az egyesület jubileumi közgyűlésének tiszteletére.
Az est hangulatát egy kiállítás, filmes emlékek
vetítése, finom vacsora és a születésnapi torta
mellett meglepetések is fokozták: Marton Károly
ízes magyarsággal adott elő egy vidám mesét,
Szucsik
Zsófia
pedig
karácsonyi
verssel
köszöntötte az ünneplő Finnbarátokat. „Az ÉLET
óráit éljük mindig, amikor így együtt vagyunk.
Amikor néhányan megalapítottuk az egyesületet,
nem is gondoltuk, micsoda örömök harmatában
fogjuk megfüröszteni a magunk és a hozzánk
csatlakozók lelkét. Mert valami csodálatos dolgot
indítottunk el. Egy térben távoli, de lélekben közeli testvéri nép, a finnek iránti
rokonszenvünk hozott össze bennünket. Olyan, egyik végéről kék-fehér, másik széléről
piros-fehér-zöld szövet szálait szőttük meg, amelynek minden egyes rostjához
felejthetetlen emlékek kötnek bennünket. A család, az iskola mellett, egy nagyobb
közösség szolgálatában igazi barátokra leltem. Olyanokra, akik nemcsak a közös ügyekért
dolgoztak, hanem nekem személy szerint is sokat adtak. Kedves szót, kritikát, bátorítást,
mikor mi kellett. Akik ott voltatok életem legfelemelőbb, de legnehezebb pillanataiban is.
Vágjunk neki az előttünk álló útnak. Legyen mit mesélni a 30., az 50. jubileumon!” –
mondta ünnepi köszöntőjében Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre
Egyesület elnöke. Az egyesületi tagok és partnereik hangulatos visszaemlékezéseit arról,
hogy mit jelent számukra ez a közösség, a 6-7. oldalon olvashatják.
A képen a Móricz házaspár, akiknek a negyedszázados barátságát megköszönve
ajándékot is átnyújtott a civil szervezet vezetője.

Cuhavölgyi Klára a „Zirci
vendéglők egykor” című
sorozatának befejező részéből
kiderül, hogy fürdőtelep is
létesült egykor Zircen, amely 1912
nyarán nyílt meg a Kismalom
mellett, majd később vendéglővel
is bővült. A képen egy hirdetés
látható a vendéglátóipariegységről, mely a Bakonyi
Híradó című lapban jelent meg.
Cikkünk az 5. oldalon olvasható
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Hirdetési tarifák
a Zirc és Vidéke újságban
Lapinformációk: Megjelenés: havi két alkalommal, oldalszám:
8, szín: a lap fekete-fehér nyomású, az online megjelenés színes
Hirdetés
típusa:
magánjellegű
hirdetés
vagy
üzleti/vállalkozói hirdetés (Üzleti: Mindazon hirdetések,
amelyekből a hirdetőnek folyamatos bevétele/jövedelme
származik, függetlenül attól, hogy a hirdető magánszemély,
egyéni vállalkozó vagy cég).
Kiemelési lehetőség: hirdetése minden esetben keretben
jelenik meg. Maximum karakterek száma: 600 (A/6
méret, ¼ oldal). (Karakterszám: Valamennyi betű, szóköz,
mondatközi és mondatvégi írásjel, telefonszám.)
Számlázási adatok:
Kérjük, hogy a befizetett hirdetési díj összegéről szóló számla
kiállításához mind személyes, mint emailban történő hirdetés
feladása során adja meg az alábbi adatokat: Név (magánszemély,
cég/vállalkozás neve), Cím (Lakhely, székhely), Adószám
(cég/vállalkozás esetében)

2022. január 28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Zirc 2358/13 hrsz.-ú (Győri utca)
lakótelek értékesítésére
A részletes pályázati kiírás megtekinthető:
A Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján
(www.zirc.hu), valamint munkaidőben a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán.
Zirc, Március 15. tér 1. fsz. 106. iroda,
Tel.: +36-88/593-705, +36-30/8686-626
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály, 8420 Zirc, Március 15. tér 1. fsz. 106. iroda
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni:
„PÁLYÁZAT – Zirc, 2358/13 hrsz.-ú lakótelek”.

Hirdetési tarifáinkat az alábbi táblázat szemlélteti.

Karakterszám
0-150
0-300
0-450
0-600

Hirdetés fajtája
Magánjellegű
Üzleti/vállalkozói
Ft/lapszám
Ft/lapszám
500,1.000,750,1.500,1.000,2.000,1.250,2.500,-

Engedmények:
Negyedév (6 lapszám)
Félév (12 lapszám)
Háromnegyed év (18 lapszám)
Éves (24 lapszám)

10%
15%
20%
25%

A pályázat benyújtható személyesen
vagy postai úton a kiíró címére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. február 21. (hétfő) 16 00 óra

A Regul y Antal Múzeum
farsangi pro gramajánlója

Hirdetése megjelenik a hirdetési díjának beérkezésétől számított
első aktuális lapszámban. Az újság havi két alkalommal jelenik
meg, a hónap első és utolsó hetében. Kérjük, ne felejtse el
megadni elérhetőségét a hirdetés szövegében.
A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a magánjellegű
kategóriában feladott, de egyértelműen üzleti hirdetéseket csak a
teljes díjtétel beérkezése után jelentesse meg.
A megadott adatait kizárólag az újsághirdetéssel kapcsolatos
kommunikációra használjuk.

Idén az első időszakos kiállításunk a farsangi időszakra esik
és annak témájához kötődik: 2022. február 2-án 16:30-kor
az „Ehhez mérem az egész évet” címmel fotókiállítás
nyílik dr. Minorics Tünde néprajzkutató, egyetemi adjunktus
képeiből. Minorics Tünde etnográfus közel egy évtizeden át
végzett kutatómunkát a mohácsi busójárás közösségeiben.
Terepmunkája során a fotózás mint kutatási módszer
segítségével nem csupán a farsangi karnevál színes pillanatait,
hanem a maszkot viselő ember belső világát kereste. Előadónk a
rengeteg adatot hordozó fotó közül a számára különösen kedves,
és a külső szemlélő számára is beszédes képeket válogatta a
kiállításra.
A fotókiállításhoz kapcsolódó előadásában az UNESCO „Az
emberiség szellemi kulturális öröksége” reprezentatív listájára
felvett mohácsi busójárást a földrajzilag közeli Balkán, a
Mediterránum, illetve az Alpok térségének hasonló maszkos
alakoskodó szokásaival összehasonlítva mutatja be.
A kiállítást Szalay Krisztina design- és vizuálisművészettanár, fotográfus nyitja meg.
A program záróelemeként mindenkit sok szeretettel várunk
közös farsangi fánkkóstolásra. A fotókiállítást március 2-ig
lehet megtekinteni a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház Dubniczay-termében.
A
kiállításhoz
kapcsolódóan
családi
napot
szervezünk 2022. február 19-én, szombaton, amikor is
közösen eltemetjük a telet egy kiszebáb elkészítésével és
elégetésével. Ezt megelőzően mindenki megalkothatja saját
farsangi álarcát, a gyerekek számára is izgalmas előadást tart a
mohácsi busók világáról dr. Minorics Tünde, majd a Magyar
Népmese Színház előadásában megnézhetjük A kóró és kismadár
című mesét. Mindeközben farsangi finomságokkal tömhetjük
meg a hasunkat.
A programon oltási igazolvánnyal rendelkezők vehetnek
részt. Az előadások ideje alatt kötelező a maszkviselés!
Mindenkit szeretettel várunk!

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház

Hirdetés leadása személyesen a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József A. u. 1. szám
alatt. Munkanapokon: Hétfő – Péntek 08.00 – 16.00 óráig,
emailban a zivi@zirckultura.hu címre
Fizetési lehetőségek:
személyesen készpénzzel a fenti címen
folyószámláról átutalással a B3 Takarék Szövetkezetnél
vezetett 73900030-10012033 bankszámlaszámra
Kérjük, hogy amennyiben módjában áll, a nyilvántartás
érdekében a személyes készpénzes előfizetési módot válassza
elsődlegesen, ebben az esetben azonnal rögzíteni tudjuk a
hirdetés adatait. A folyószámláról történő utalás esetében kérjük,
a közleményben tüntesse fel: Zirc és Vidéke újság – hirdetési díj
Egyedi hirdetési tarifa-elbírálás a hirdetés mennyiségétől és
méretétől a fentiektől eltérően lehetséges.
Hirdetésének megjelenése

2022. január 28.
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Pályázat, beiratkozás, nyári nyitvatartás
Pályázat benyújtásáról, a nyári nyitvatartás
rendjéről és a beiratkozási időpontokról is
határozott Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási
Tanácsa rendkívüli ülésén.
A társulási tanács hozzájárulását adta ahhoz, hogy Zirc
Városi Önkormányzat és Borzavár Községi Önkormányzat –
mint a településeken lévő óvoda-bölcsőde funkciójú épületek
tulajdonosa – pályázatot nyújtson be a TOP Plusz pályázat
keretében megjelent felhívásra, a Gyermeknevelést támogató
humán infrastruktúra fejlesztésére, mely a Zirci Benedek Elek
Óvoda és Bölcsődét és egyik tagintézményét, a Borzavári
Manókert Óvodát érintené.
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2022–2023-as
nevelési-gondozási évére történő beiratkozás időpontjai is
meghatározásra kerültek. Erre a zirci bázisintézményben
április 28-án, április 29-én és május 2-án 6.30 és 17.00 óra

között, a lókúti és a borzavári tagóvodában egyaránt április
29-én és május 2-án 7.00 és 16.00 óra között van lehetőség.
Javasolják mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2022.
augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket, illetve a
2022–2023-as nevelési évben igénybe kívánják venni az
óvodai ellátást.
A bázisintézmény és a tagintézmények nyári nyitvatartási
rendje is meghatározásra került, melyet táblázatunk
szemléltet. A zárások alatt szülői igényfelmérés alapján a
nyitva tartó székhelyintézmény vagy tagintézmény fogadja a
zárva tartó intézményegység gyermekeit is. KG
Nyitvatartás
2022 nyár
Nyitva
Zárva

Bázisintézmény (Zirc)
Óvoda
Bölcsőde
06.01–07.22.
08.22–08.31.
07.25–08.19.

Tagintézmények
Lókút
Borzavár
06.01–06.10.
06.01–07.01.
07.18–08.31.
08.08–08.31.
06.13–07.15.
07.04–08.05.

BONIS BONA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Miniszterelnökség (mint Támogató) megbízásából a
Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. a
Nemzeti Tehetség Program keretében felhívást tesz közzé
a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj
elnyerésére, a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát
végző szakemberek, tehetségsegítők és tehetséggondozó
szervezetek erkölcsi és anyagi elismerése céljából.
Az elismerést az alábbi nyílt kategóriákban lehet elnyerni:
A kategória: „Kiváló tehetséggondozó”
B kategória: „Kiváló tehetségfejlesztő”
C kategória: „Kiváló tehetségsegítő”
A díj odaítéléséhez nyílt pályázat keretében benyújtott
ajánlás szükséges, amelyet egy-egy jelölt esetében két
ajánló közösen készít el.
A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani,
a https://bonisbona.tehetsegunk.hu/ online
pályázatkezelő felületen található elektronikus űrlap
kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2022. február 21. 12:00.
A díj ünnepélyes keretek közötti átadására az Országos
Tehetséggálán kerül sor Budapesten, amelynek tervezett
időpontja 2022 májusa.

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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Zircre vándorolt három
tudós Balaton-kutatása
„Cholnoky Jenő és a Balaton” címmel az első időszaki
kiállítás nyílt meg idén az ötvenéves MTM Bakonyi
Természettudományi Múzeumában, a
SarokGalériában.
A vendégeket Sinigla Mónika, a házigazda intézmény
igazgatóhelyettese köszöntötte. Mint mondta, a programmal a
Magyar Kultúra Napjához is kapcsolódnak. A vándorkiállítás
Cholnoky Jenő születésének 150. évfordulójának alkalmából
készült el 2020-ban, és három intézmény működött közre a
létrejöttében: a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, az érdi
Magyar
Földrajzi
Múzeum
és
a
zirci
Magyar
Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi
Múzeuma. A tárlat ez év szeptember végéig tekinthető meg
Zircen.

2022. január 28.

Zenéhez időzített művészi fotók
„Zene
a
képekben”
címmel
Fekete
Nándor
orgonaművész
látványkoncertjével
ünnepelték a
Magyar Kultúra Napját Zircen.
A programnak a Hit Gyülekezete közösségi háza adott
otthont. A közönséget és az előadót Csaba Lilla, a szervező
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
munkatársa köszöntötte. Beszélt a Magyar Kultúra Napjának
eredetéről, hátteréről és bemutatta a többszörösen nívódíjazott,
kiváló zeneakadémiai diplomát szerzett művészt.
A hangversenyen a közönség azokat a zenéhez időzített
művészi fotókat láthatta a kivetítőn, amelyek a zeneszerzők lelki
szemei előtt is lebeghettek a művek megalkotása közben. Az
egyórás koncerten sokak által ismert, világklasszis zenekari
alkotások orgonaátiratai hangzottak el, így Antonio Vivaldi „A
négy évszak” című művéből a Tél és a Tavasz, Ludwig van
Beethoven Holdfény Szonátája és Örömódája, valamint Edvard
Grieg I. Peer Gynt szvitje. Az egyes műsorszámok között az
előadó a zeneművek hátterét is ismertette, amelyek
továbbsegítették a megértésüket. A kivetítőn megjelenő, a
zenével összhangba hozott mintegy 150 képet tartalmazó
fotósorozat összeállításában K. Orosz Ila fotóművész működött
közre. A látványelemekben bővelkedő, összművészeti előadás
nagy sikert aratott a közönség soraiban.
A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma
pályázati támogatásával valósult meg. (Szerk.)

Sinigla Mónika igazgatóhelyettes és Rainer Pál, a kiállítás kurátora a megnyitón

A kiállítást a kurátor, Rainer Pál történész, muzeológus
nyitotta meg, aki 1983 óta dolgozik a Laczkó Dezső Múzeumban.
Emlékeztetett, a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor a tárlat
megnyitására a névadó tudós születésének jubileumi évében, de
úgy gondolták, hogy az évfordulótól függetlenül is érdemes
bemutatni, hiszen igazi, maradandó értékekről van szó.
Cholnoky Jenő hagyatékából kevés tárgyi emlék állt
rendelkezésre, ezért tágították a kört, bevonták a vele szoros
szakmai kapcsolatban álló két tudóstársát, Lóczy Lajost és
Laczkó Dezsőt, és mivel mind a hárman dolgoztak a Balaton
kutatásán, ezt a témát állították a középpontba.
A másik megoldásra váró problémát az jelentette, hogy
vándorkiállításról van szó, amely eddig Veszprémben volt
látható, most megérkezett Zircre, majd végül Érdre vándorol
tovább, s a három hely eltérő paramétereivel is összhangba
kellett hozniuk a kiállítás anyagát.
Beszélt a tudósok életművéről, melyet a tablókról is
megismerhetünk. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a közös szakmai
érdeklődés hozta őket össze, hanem jó barátok is voltak, melynek
alapja a keresztény-konzervatív világlátásuk lehetett, a
szocialista korszakban – hármójuk közül főleg Lóczyt és
Cholnokyt – irredenta, túlzottan jobboldali tudósoknak
minősítették.
Rainer Pál elmondta, a Balaton-kutatás az 1890-es évek
derekán indult és egészen 1920-ig, Lóczy Lajos haláláig tartott.
Kiterjed
a
természettudományokra
és
a
társadalomtudományokra, a tó növény- és állatvilágára, a
vízjárására, a Balaton térségében a lakóterületek történetére,
régészetére, néprajzára, és még az idegenforgalomra,
vendéglátásra is. A kutatás eredményeit mintegy harminc vaskos
kötetben publikálták, egyes részei idegen nyelven is megjelentek.
A megnyitón hegedűjátékával közreműködött Tarcsay
Beáta tanárnő és növendéke, Bolla Zsófia a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából. KG

Fekete Nándor Európa legmodernebb szállítható koncertorgonáján
játszott, miközben képek jelentek meg a kivetítőn. Fotó: Horváth Norbert

Tények és rejtélyek

KÖNYVAJÁNLÓ

A közelmúltban jelentette meg Hujber Zoltán – írói álnevén
George Aurum – „Szent Bernát titkai” című kötetét.
Nem volt véletlen a szerző
témaválasztása, hiszen mély tisztelet
hatja át a 12. század legnagyobb hatású
gondolkodója, Clairvaux-i Szent Bernát
iránt. Az író kutatómunkát végzett, ki is
volt ő valójában, milyen titkot őriz és
miért fontos állomás a Clairvaux és
Jeruzsálem közötti úton, a Bakony
szívében a CRK-i, azaz a zirci ciszterci
monostor. George Aurumot mindig érdekelte a történelem és a
szülőhelyéhez kötődő ciszterci rend múltja. A művet a történelmi
momentumok mellett az író képzeletvilága is színesíti, titkokat,
csodákat sejtetve. Valóság és fantázia, tények és rejtélyek
egymásra rakódva öltenek testet a könyvben. George Aurum
„Szent Bernát titkai” című alkotása elérhető és kölcsönözhető a
Békefi Antal Városi Könyvtárban is.
A könyvhöz egy videóajánló is készült Kecskés Zsolt
közreműködésével, melyhez a zenei hátteret a MHORAI együttes
biztosította. (csl)
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Zirci vendéglők egykor (7.)

Kismalom, Weisz Mór,
Resti, Punk Antal
Kismalom. Ma csak utcanevek – Malom utca és Forrás köz
– és a Malom patak név őrzik az egykori fürdő- és
vendéglátóhely, és gőzmalom meglétét. Pedig ha az 1857-ben
készült térképre nézünk, látható, hogy milyen nagy vízfelület
volt ezen a helyen, majd később egy szabályozott tó is. A
terület fejlesztése az egykor helyi viszonylatban híres, sőt
olykor hírhedt (erről majd máskor) gyógyszerészhez, Véssey
Józsefhez fűződik. 1900 körül nagy ambíciókkal érkezett
Zircre, gyógyszertárát egy idős hozzáértő úrra bízta. Őt a helyi
közélet érdekelte, még bírónak is megválasztották Zircen.
Mivel gyógyszerész volt, elemezte a Malom patak vizét,
megállapította, hogy kitűnő, mélyről jövő víz, amely
palackozásra is alkalmas lett.
A Kismalomnál a malom mellett épült lakóház, istállók, fészer
és kőből készült ólak. Fürdőtelep is létesült, 1912 nyarán
megnyílt a „zirczi kismalomkúti római fürdő. Férfiak és nők
részére felváltva nyitva” hirdette saját lapjában, a Bakonyi
Híradóban. A fürdőtelepet továbbfejlesztve vendéglőt is
nyitottak. Bak Ádám egykori pincér működtette, ahol „a
közönséget jó borokkal és ételekkel” igyekezett kiszolgálni.
Még tűzoltóbált is rendeztek. A zirciek kis sétával érték el a
vendéglőt, hétvégi, délutáni program volt egykor, hasonlóan,
mint a séta a kardosréti csárdához. Bak Ádám halála után
Streibl Elek lett a Kismalom új vendéglőse az 1930-as
években.
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megvolt a szokott helye, ugyanoda ültek a lókútiak, az
iparosok a középső asztalnál szerettek ülni.
Cuhavölgyi Klára
Források:

 Bakonyi Híradó c. lap, megjelent
szórványosan. Szerk. Véssey József

Zircen

1911-1920

között

 Zirc és Vidéke korabeli lapszámai

Képeslap a Kismalom tóról, 1920-as évek. Forrás: Müller Anikó

Weisz Mór (1854-1936) zsidó vendéglős és szikvízgyáros
volt Zircen. A Kossuth Lajos utca 6. szám alatt volt a
vendéglő, a ház udvarában a zsinagóga. A vendéglő az 1930as évek elején még működött, a későbbiekről nincs adat.
Zircen több helyen volt kóser vágás, a sachter Baumel Sámuel
volt, aki a Deák Ferenc utcában lakott. Weisz Mór a zirci
zsidó temetőben van eltemetve, feleségével és lányával egy
sírban.
A vasúti resti kellemes, színvonalas hely volt a háború előtt.
Vízer János és felesége, Irénke vezette. A restinek nemcsak
belső helyisége volt, a bejáratánál az árnyat adó hársfák alatt
néhány asztalt is elhelyeztek. Akkoriban a vonatok hosszabb
ideig álltak az állomáson, a gőzmozdonyok Zircen tudtak
vizet venni. Az utasok le tudtak szállni, bementek egy-egy
pohár italra a restibe. De a zircieknek is egy kisebb
szórakozás volt, hogy lesétáltak az állomásra, nézegették a
vonatokat, az utazókat, ettek vagy ittak valamit. Ugyancsak
ide tértek be a közeli sportpályáról egy-egy meccs után a
szurkolók, vagy azok a polgárok, akik vasárnaponkénti
sétájuk után a park hársfasorán végigmenve hazafelé itt
fogyasztottak valamit.
Punk Antal (1890-1980) édesapja, Punk József Porváról az
1890-es évek elején vándorolt Zircre, ahol a Reguly utca 6.
szám alatt vendéglőt nyitott. A századfordulón beindult
építkezések következtében sok fogyasztó volt, jól ment az
üzlet. Fia, Punk Antal 9 évig tartó katonai szolgálata és olasz
hadifogsága (1911-1920) után 1920-ban vette át édesapja
vendéglőjét, ahol, mint képzett mészáros elsősorban
vágóhidat üzemeltetett, kocsmája a mészárszék mellett egy
kis szobában volt. Nem volt jelentősebb forgalma. A kocsma
működésének rendje volt. Reggel egy pálinkára tértek be az
emberek, délelőtt a Lókútról érkező fuvarosok kis felvágottat
vettek, fröccsöt ittak hozzá. A bort mindig Arácsról és
Csopakról, szalmával bélelt lovas kocsival hozták. Az iparosok
estefele látogatták a kocsmát. Vasárnap a férfiak a miséről
hazafelé bementek egy italra. A kocsmában mindenkinek

A resti kerthelyisége. Szemben áll Vizer János. Forrás: Müller Anikó

Az ajtóban áll Punk József és felesége. 1920-as évek vége
Forrás: családi album
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25 éves a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
∎ Egy csokorra való a jubileumi közgyűlésen elhangzott visszaemlékezésekből
(Folytatás az 1. oldalról)
„Egy ilyen aktív csapatnál a 25 év alatt megtörtént
élményeknek se szeri se száma. Lehet belőle válogatni, de nem
egyszerű feladat. Én csak 23 éves tag vagyok, nekem a kezdet
adta az indítékot, hogy e rendkívüli közösség tagja lettem. Egy
munkatársam 1998-ban felvetette a kérdést: volna-e kedvünk
elutazni Finnországba? Megbeszéltük feleségemmel, és
bejelentkeztünk az útra, hogy megnézzük, mit rejt számunkra a
jó öreg Globus északi féltekéje. Megérkezésünkkor Szimó
barátunk így köszöntött minket: ’Ma nálunk kétszer kelt fel a
nap, egyszer
mikor
felébredtünk, másodszor
mikor
megérkeztetek hozzánk.’ Rögtön éreztük, hogy jó helyen
vagyunk! Végig megkülönböztetett vendégszeretet kísért minket:
meglátogattunk iskolákat, intézményeket és üzemeket,
megnéztük Nivalát, Helsinkit, Tamperét, Oulut és Torkut.
Betekinthettünk a finn családok teljes életébe, és találékony,
őszinte, nyílt, melegszívű embereket ismertünk meg bennük.
Életre szóló élményekkel tértünk haza, és innentől nem volt
kérdés, hogy a Bakonyi Finnbarátok Körének tagjai legyünk, és
mi is olyan szeretettel fogadjunk finn vendégeket, ahogy ők
tették velünk! A mi egyesületünk olyan közösségi emberekből
kovácsolódott össze, ami párját ritkítja. A programokra nem
kényszerből megyünk, hanem mert érezzük, hogy szükségünk
van egymásra, és tudjuk, hogy ez a közösség számít ránk. Hálás
vagyok a sorsnak, hogy életem utolsó harmadában finnbarát
lehettem! Két kerek szülinapos évfordulómat olyan műsoros
esttel tettétek számomra emlékezetessé, ami kevés embernek
adatik meg. Köszönet az eltelt évekért, köszönet a sok-sok
mindenért!” (Móricz János)
„Sok szép közösségi emlék élménye köt a Zircen élő
finnbarátokhoz. Ebben a rohanó világban a társaságotokban
lenni mindig inspiráló együttlét. Több mint két emberöltő fűz a
finn kapcsolatok révén Zirchez is. 1971-ben kísértem először a
megyébe érkező rovaniemi delegációt a Bakony fővárosába.
Három zirci kötődésű fiatalról szólnék, akikkel jó volt együtt
álmodni, tervezni és munkálkodni a magyar-finn barátságért.
Egy magyar zászlót látok valahol Nivalához közel az
útkereszteződésben 1995 nyarán: Turi Balázs várt bennünket, aki
meghódította a finnek szívét, és az iskolaév befejezése után
magával hozta tanárainak, barátainak érdeklődését szülővárosa
és a Reguly Antal Szakképző Iskola iránt. Egy zirci
fiatalembernek köszönhetően lendületbe jött a Reguly kultusz
ápolása, Nivala lakóival pedig egy hosszantartó barátság alakult
ki. [A második egy Zircen tanuló finn cserediák volt – a szerz.] A
harmadik ifjú hölgy veszprémi volt. Eszter [dr. Ruttkay-Miklián
Eszter] már egyetemre járt, amikor 1992-ben cserelátogatást
szerveztem Rovaniemibe. Mindig simogatás volt a lelkemnek
megtapasztalni, hogy mennyi és milyen figyelemreméltó értéket
teremtett ő már hallgatóként, majd később felnőttként a
finnugor kapcsolatokban. Eddigi munkásságának páratlan értéke
a Regulyversum, aminek a szakma is a csodájára jár.
Felejthetetlen emlékem az ünnepi megnyitó, a Finnbarátok
előadásában felhangzó Kalevala-részlettel és azzal az ötlettel,
aminek nyomán nem szétvágták, hanem összefonták a
nemzetiszínű
fonalat. Zirc nemzetközi kapcsolatainak
ápolásában, a város helytörténetének feltárása és ápolása
szolgálatában önzetlenül tettétek a dolgotokat, szellemi,
intellektuális energiátokat, és gyakran fizikai erőtöket adtátok
ahhoz, hogy sikeres legyen ez a közösség. Csak így tovább,
örökifjú Bakonyi Finnbarátok!” (Tímár Veronika, a Veszprémi
Magyar – Finn Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke)
„Az első élményem a várakozás volt, mikor hallottam a
Szakképzőben, hogy finn diákok érkeznek az iskolába, és
hosszabb időt fognak nálunk eltölteni. Finn-magyar szótárt
kaptam és lelkesen készültem a diákok fogadására. Kati [Péczi
Jánosné] bíztatott: neked az a dolgod, hogy minél több magyart
tanuljanak. Ezután magyarul készültem, meglepetésemre a
következő napon már szótár nélkül írták a finnek a megfelelőt!
Jó hangulatúak voltak a foglalkozások, nagyon megbarátkoztak a
finn és magyar diákok. 60-70 finn diákkal foglalkozhattam, az

otthonomba is eljöttek. Az iskolába érkező vendégeket még az
Apátságban fogadtuk, itt ismertem meg a Baráti Kört, itt
kezdődött a barátság. Szép események következtek az egyesület
életében, tartalmas, sok-sok együtt töltött órák. Hangulatosak
voltak az előkészületek a programokra, fáradságot nem kímélve
mindannyian, odaadó szeretettel és mélységes tisztelettel.
Vágyam teljesült, Finnországba is eljuthattam. A férjemmel
együtt egy olyan társaságban vagyunk, ahová mindig szívesen
megyünk. Kívánjuk, hogy még sokáig együtt lehessünk, a
mindennapi gondjainkat hátrahagyva.” (Brevicsné Anci és Laci)
„Miről is írhatnék? Erdélyről, a Sasfészekről, a Dalmát
körutazásról, Kínáról, Szentpétervárról? A legmegrázóbb,
legemlékezetesebb utam veletek a Doberdó-Isonzó út, egy
nagyon jól átgondolt, rengeteg munkával, odafigyeléssel
megszervezett kirándulás volt. Tudtam, hogy nem lesz
fáklyásmenet, hiszen nagyon sok honfitársunk, kb. százezer fő
vesztette itt életét. Megvolt mindenhol, hogy ki koszorúz, volt,
aki verset mondott és énekeltünk, a drága Janó elfújta kürtjével a
katonabúcsúztató Il Silenziót. Minden esemény szívhez szóló
volt, a történetek mélyen megrendítettek minket, hiszen ezek a
magyar honvédek életüket adták hazájukért. Drága Szűcs tanár
úr megmutatta nekünk Aquileia városát, emlékeztek a templom
falára felvésett, hátrafelé nyilazó magyarokra? Utolsó napon
Velencébe hajóztunk be, a férfiak segítettek a hölgyeknek a
kiszállásnál. A csalafinta adriai szél belekapott a kalapomba, és
belefújta a tengerbe. A várost 50-60 cm magas tengervíz
borította, de nem adtuk fel, többen combközépig érő csizmákat
vásároltak. A Penny-parkolóban nemcsak a buszról szálltunk le,
hanem arról az érzelmi hullámvasútról is, ami egész utunkon
elkísért bennünket. Abban az évben a szilveszter sem múlt el a
kirándulás felidézése nélkül, felemlegették a tengerbe hullott
kalapomat, és kárpótlásul kaptam egy másikat.” (Ikladi Anikó)
„Sztori sok van, de ami ünnepélyes, szívmelengető,
boldogsággal tölt el, az összetartozás védőhálója, a biztonságos,
önfeledt bulizás… az nem sztori, az egy belső jó érzés. Nagy
élményt jelentettek az ’őskorban’ a finnországi utak, ezekből egy
csokor Saci-sztori: a házigazdáknak Saci többek között somlói
bort és Erős Pistát hozott ajándékba. Azt láttátok volna, amikor
próbálta elmutogatni, hogy a somlói bortól fiú születik, és
körmeit begörbítve, medvét utánozva mutatta, hogy az Erős Pista
milyen erős! Az egyik úton egy szociális intézménybe látogattunk
el, egy kisfiú nagyon lelkesen kísérte a csapatunkat. Sacikánk
gondolta, hogy valami apróságot ajándékoz neki. A táskájából
elővett egy közismert mentolos drazsét, és odaadta a fiúnak, aki
udvariasan mondta: Kitos (köszönöm). Saci villámgyorsan
hátrafordult, és készségesen magyarázta: Nem kitos, mentos!”
(Némethné dr. Bakó Gizi)
„Szenzációs
utazások
(Finnország,
Ausztria,
Svájc, Lengyelország, Dalmácia, Olaszország-Doberdó, Erdély,
Kárpátalja, Baja, Szekszárd, Békéscsaba, Buják…), városi
rendezvényeken való részvételek, szereplések (Lúdas Matyi,
Reguly-napok, Kalevala…). A Barátság Parkban fogadtunk finn
tűzoltókat, vállalkozókat. 1999-től a közös óév-búcsúztatók (19
alkalommal éjfélig műsor, utána buli). Kiemelkedő élményünk
volt 2003-ban, a Finn Köztársaság 86 éves évfordulóján a
Városházán fogadni a Finnbaráti Egyesületeket és a finn
nagykövetet. 2018. május 5-én a veszprémi Rovaniemi lépcsőn
nagyszerű beszélgetés a finn barátságokról. 2018. augusztus 20án a Pro Urbe Emlékérem kitüntetés átvételekor ’Barátság,
szeretet,
testvériség’
értékelést
kaptuk.
Igyekszünk
megünnepelni a 60-70-80 kerek évfordulós születésnaposokat…
általam átélt szuper élmények, csak címszavakban.” (Móriczné
Gabi)
„Nehéz lenne felsorolni azt a rengeteg csodát, amit átéltem
ebben a kis társaságban. Úgy érzem, hogy enélkül sokkal
szegényebb lenne az életem. Egy jólelkű, egymásra odafigyelő,
kreatív kis csapat vagyunk. A szürke hétköznapokban mindig
fényt jelentett együtt lenni azokkal, akiket szeretünk, mindig ott
voltak, és segítettek a továbblépésben! (Folyt →)
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Én ezt személyesen is átéltem, amikor kilátástalan időszakomban
egy drága jó barát egy évig minden reggel autójával megjelent, és
úszni vitt, ráérezve, hogy a kikapcsolódás, a mozgás, a
gondoskodás segít a nehéz helyzet túlélésében. Orvosság, ha érzi
az ember, hogy sok segítő barát van mellette. Emlékezetes marad
a 2014-es karácsony a Barátság Parkban, ahol ’megfürödtem’ az
általunk kialakított mesterséges kis tóban. Félelmetes volt, ahogy
rókabundámban elsüllyedtem a csontomig hasító jéghideg
vízben. Nagy volt a kétségbeesés, rohantak a segítségemre sokan.
A bundát eldobhattam, ennyivel megúsztam a történetet. Ha
megírnám életem történetét, abban biztosan pozitívan
értékelném azt a 25 évet, melyet ebben a csoda kis csapatban
tölthettem.” (Vargáné Zsóka)
„25 év úgy elszállt, hogy észre se vettük talán. Ezer helyet
bejártunk, kis hazánkon át Finnországig. Finnország volt talán a
legnagyobb kaland, a tavaszi szél vizet áraszt, és kell még egy
szó… felejthetetlen élmény volt! Aztán jöttek a szülinapok: az
első, János 60 éves a Patkóban, aztán szépen felsorakozott
mindenki, volt aki már a 80 évet ünnepli. Szilveszterek adtak
ezer élményt és ezer karaktert: voltunk mi Koncz Zsuzsák,
Zalatnay Sarolták. Csináltunk Ki-Mit-Tud-ot, eljátszottunk
katonát, boszorkányt, jósnőt, úttörőt, nagypapát, nagymamát, no
meg eljártuk a kánkánt. Szerveztünk mi esküvőt, szavaltunk
Adyt, József Attilát, Szűcs Pista meg elhozta a Csontváryját.
Színházat csináltunk, meg vetélkedőt, országhatárokon is túlérőt.
A Kalevala a kisujjunkban van, ezt a Kossuth Rádió is bemondta.
Táncoltunk a HolddalaNap-pal és a Rokon Népek barátainkkal.
Kaptunk egy szép Pro Urbe-díjat, van közöttünk díszpolgár, nem
is egy, meg ilyen díjas, olyan díjas, na meg a sok nyugdíjas. De
adjon a Jóisten egészséget, akkor a következő évfordulón
remélem, azzal kezdhetem, hogy Reguly nyomában járva, a
finnbarátok eljutottak az Urálba.” (Idézet Müllerné Wenczel Rita
rímekbe szedett emlékeiből)

Müllerné Wenczel Rita furfangosan rímekbe szedte az emlékeit, majd az
Erdélyi Baráti Kör Egyesület üzenetét is tolmácsolta a közgyűlésen

„Az elmúlt 25 évben nagyon komoly kulturális értéket
közvetítettünk mi, finnbarátok. Az általunk képviselt érték
nemcsak számunkra jelent gazdagságot, hanem Zirc városának is
sok tudást, ismeretet, élményt adott. Teljesítményünkért
örömmel fogadtuk városunk Pro Urbe díj elismerését.
Tiszteletreméltó az alapítók eredeti célkitűzése, amely szerint egy
földrajzilag tőlünk nagyon távol lévő, ugyanakkor érzéseiben,
gondolataiban, és még történelmében is rokonságot mutató
ország, nép kultúrájával ismertettük meg környezetünket. Ez a
küldetés nemcsak a megvalósított programok, rendezvények
értékében mérhető. Legalább ennyire fontos az, hogy közösségi
lények vagyunk: az egyesület tagjaiként kölcsönösen
hozzájárultunk egymás boldogságához, ha támogatásra,
segítségre van szükség, számíthatunk társainkra, egymásból is
tudunk hitet, erőt, bizakodást meríteni.” (Répás család)
„A kultúra zirci hordozóinak összefogásával született meg a
mindnyájunk életére kiható Finnbarátok Köre, amely közösség
szorgalmával fokról fokra új távlatokat nyit a benne
résztvevőknek. Egy jó évtizede élményekkel gazdagítottak
bennünket is, részesei lehettünk a pezsgő tagsági életnek, a
kulturális eseményeknek, tartalmas és kitűnően szervezett
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kirándulásoknak. Az ünneplés most különösen elmélyült és
bensőséges, hogy 25 éves lett az egyesület. Gondolatban és
érzéseinkkel részesei vagyunk mi is a közös örömnek. Veletek
lenni jó ’dolog’.” (Szűcs István és Irénke)
„Örök élmény marad a két nagy utazás Finnországba 1998ban és 2000-ben. A hosszú buszozás után végre Finnország
földjére értünk, alig győztünk betelni a gyönyörű táj látványával.
Álmélkodásunkat
csak
tetőzte,
hogy
a
vezetőség
gondoskodásának köszönhetően görögdinnyék kerültek elő a
busz csomagtartójából. Nivalában Markku Pietikainen
családjánál laktunk. Ők arról híresek, hogy annak idején
családtagként fogadták otthonukban Turi Balázst, és később
testvérét,
Csabát.
Sokat
meséltek
a
két
fiú
alkalmazkodóképességéről, szorgalmáról, és természetesen
azokról a nehézségekről is, amit a szüleiktől való elszakadás
jelentett számukra. Ne feledjük, a ’90-es években az átlagember
számára még Finnországban sem volt elérhető a napi internet
kapcsolat, a telefonálás, és mindkét fiú hosszú hónapokat töltött
ott!” (Vágovits Gizella, Bittmann Tamás)
„Három éve látom el a nagyköveti feladatokat
Magyarországon. Rögtön megtapasztalhattam azt a meleg
barátságot, amely a finneket és magyarokat összefűzi. A baráti
körök és testvértelepülések hidat építettek országaink közé, és
gondoskodtak róla, hogy ez a híd épen megmaradjon. Zircen 25
éve tették le a híd alapjait, azóta folyamatos, kétirányú forgalom
zajlik rajta. Továbbra is kézzelfogható igény mutatkozik a
közösség iránt: a legszebb Facebook-oldal sem hagy olyan mély
nyomot, mint a személyes találkozások. Szükség van a jó öreg
hídra.” (Markku Virri nagykövet levelét dr. Ruttkay-Miklián
Eszter olvasta fel. – Saját, 10 éves múzeumigazgatói emlékeinek
hosszú sorából Eszter a finnbarátok mindig fáradhatatlan
együttműködését és kreativitását emelte ki, amivel mindenben
segítik a múzeum programjait.)
„Mi, az Erdélyi Baráti Körből mindig úgy tekintünk rátok,
mint a tapasztaltabb testvérre. Motivál bennünket az
összefonódás, hogy tagjaink között átfedések vannak. Az a
kisugárzás, amit a zirci közéletre gyakoroltok, ránk is építő
hatással van. Igazi közösség vagytok, nektek sikerült civil
szervezetként megélni, megtartani és gyarapítani csapatotokat.
Egy egyesület sikerességét az abban tevékenykedő aktív tagok
felkészültsége és elkötelezettsége határozza meg. Ebben nálatok
nincs hiány! Tele vagytok energiával, ötlettel és tettrekészséggel.”
(Az Erdélyi Baráti Kör üzenetét Müllerné Rita tolmácsolta.)
„Ennek a 25 évnek nemcsak ragyogóan fényes pillanatai, de
végtelen szorgalmú, állhatatos hűségű szürke eminenciásai is
voltak. Vannak, akik zokszó nélkül vállalták a többszázadik
bevásárlást, akik elkészítették az x-edik ünnepi köszöntő filmjét
is, akik mindent le- és fel-, ki- és becipeltek, és könyveltek, jó
gazda módjára sáfárkodtak vagyonkánkkal, beszámolókat és
pályázatokat írtak, tartották bennünk a lelket a nehéz időkben.
Akik mindannyiunk példaképeivé lettek az idők során.” (A
Móricz házaspár negyedszázados barátságát megköszönve,
Zsuzsa átadta a finnbarátok ajándékát.)
– Egy szervezet értékteremtő munkájának és közösségi
erejének folyamatosságára mindig erős hatással van annak
vezetője: Turi Balázs és Németh István után Wenczel Zsuzsa
vezeti elkötelezetten a finnbarátokat, töretlen az egyesület útja,
működnek a hétköznapokban is megőrzött barátságok. (Répás
József a korábbi vezetőknek is szóló köszönet-virágot adott át
Zsuzsának.)
„Érettségi után, ’94-ben egy zirci fiatal eljutott tanulni
Finnországba, és a nivalai élményeiből megálmodott lehetőséget
középiskolájának és szülővárosának ajándékozta. Balázs akkor
még alig hitte, hogy képes lehet ilyen nagy dolgokra, de a család
és pár barát bízott benne. (Balázs Bakonycsernyén lett
művelődési ház-vezető, majd 2006 óta a település
polgármestere.) Emlékszem, amikor indult a finn kapcsolat, és
vártuk a sorra érkező diákokat, delegációkat, hajnalokig
készülődtünk a programokra, én aggódva kérdezgettem: készen
leszünk? menni fog? Ti mindig azt mondtátok, igen! és együtt
minden sikerült, egy 19 éves fiú álma valóra vált veletek,
általatok. Büszkék vagyunk rá, hogy a finnbarátokban ma is él, és
a jövőben is működik a negyedszázad alatt együtt, stabil alapokra
épített barátság.” (Turiné Emi és Géza)
Összeállítás, fotók: Encz Ica
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Győri
kettős
győzelem,
dobogós helyek, egyéni csúcsok
Kiemelkedő eredményekkel zárta az elmúlt esztendőt
Vintze Regina zirci sportlövő, a Komáromi VSE
versenyzője, aki a tavalyi év végén a magyar válogatott
utánpótlás keretébe is bekerült. Dobogós helyezések, új
egyéni versenyrekordok, külföldi vendégszereplések
jellemezték a sportoló számára 2021 utolsó negyedévét.
Korábbi, az ötvenméteres puskás számokban elért
eredményeiről rendre beszámoltunk, és a tízméteres légpuskás
szezon eddigi versenyein is remekül teljesített Vintze Regina.
Októberben a Szeged GP versennyel kezdődtek a szakág
küzdelmei, ahol korcsoportjában, az ifjúságiak között a
negyvenlövéses számban mindjárt első helyezést ért el, a
juniorok mezőnyében hatvan lövésből harmadik helyen végzett
első légpuskás döntőjében, és nem adta a bronzéremnél alább a
juniorok és felnőttek összevont döntőjében sem. A kétfordulós
Budapest Kupán pedig a dobogó második fokára állhatott fel az
ifjúsági korcsoportban.
Novemberben az első külföldi versenyén is debütálhatott a
zirci sportlövő, és nem is akárhogyan: a szerbiai Smederevo
Walther Youth Cup-on az U16-osok mezőnyében a negyedik
helyen végzett, és felállította új versenyrekordját, amit ugyanitt
az összevont korcsoportban – a nagy létszámú mezőny első
negyedében végezve – rögtön meg is döntött.

2022. január 28.

A nemzetközi erőfelmérő
hazai környezetben folytatódott, a
háromnapos Hungarian Openen
több nemzet is képviseltette
magát. A junior korcsoportban a
tizenkettedik hely mellé egy újabb
egyéni rekordot állított fel Vintze
Regina, amiből ráadásul verseny
egyéni csúcs is lett. A junior
mixben Varga Botonddal, a
Zalaegerszegi TE sportlövőjével
alkottak párost. A versenyszám
lényege, hogy a kettős lelövi az
adott mennyiséget és az összesített
eredmény alapján alakul ki a
sorrend. Két fordulóból is sikerült
továbbjutniuk, és egészen a
döntőig meneteltek, ahol a bronzmeccsen szoros küzdelemben
maradtak alul egy indonéz csapattal szemben.
Az eredményes szereplés decemberben folytatódott, a 2021. évi
Budapest Szuperkupán korcsoportjában, negyvenlövéses
versenyszámban döntőbe jutott, s végül a második helyen
végzett. Újabb külföldi megmérettetések is szerepeltek a sűrű
versenynaptárban, Szerbia után Horvátországban is céltábla elé
állt a tehetséges növendék: a Grand Prix Osijek kétnapos
lövészviadalon
hatvanlövéses
számban
indult,
junior
korcsoportban 59 indulóból a tizedik helyen, a női kategóriában
52 versenyző közül a tizennegyedik helyen fejezte be a versenyt.

Újévi Sporthíradó: a DEVM Kézilabda Alapítvány Zirci Csoportja
Már az év elejére közös edzést
szervezett a DEVM Kézilabda
Alapítvány Zirci Csoportja. Nem
tántorították el őket a
járványhelyzet okozta nehézségek,
újult erővel, egyre bővülő, képzett
szakmai stábbal folytatják a
munkát, és várják a gyerekeket.
– A járvány első évében nagy
lemorzsolódás történt a kézilabda
csoportunkban,
egyfajta
lustaság,
kedvetlenség vett erőt a gyerekeken, de
ez szinte minden sportágnál jellemző
probléma – mondta el érdeklődésünkre
Somogyi Tünde, a DEVM Kézilabda
Alapítvány Zirci Csoportjának vezetője.
A negatív hatások mellett ugyanakkor
kiemeli, hogy egyre nagyobb létszámmal
dolgoznak, a fiúk mellett a lányok is
előszeretettel választják a kézilabdát
Zircen.
A szakmai stáb is bővült, immár hat
edző foglalkozik a gyerekekkel. A
legifjabb korosztály, az U8, U9-es
lányokat a kötélugrásból is jól ismert
Borsos-Rottenbücher Anita, az U9,
U10-es korosztályú fiúk útját az egykori
zirci felnőtt kézilabdacsapat kapusa,
Hermann Dávid egyengeti, aki nem
mellesleg kapusedzéseket is tart. Az
U10, U11-es lánycsapatok edzéseit
szintén egy volt zirci kézilabdás,
Honyecz Gábor vezényli, Jakab
Richárd
az
U11,
U12-es
fiúk
szakvezetője. Kerner László atlétikai
edzéseket tart. A felső korhatáros fiúkat,
lányokat Somogyi Tünde igazgatja, aki
kiemeli, hogy edzőkollégái közül
mindnyájan
„C”
licences
edzői
minősítésre
tettek
szert,
amely
jellemzően a legmagasabb végzettség az
utánpótlásban.

a Magyar Kézilabda Szövetség
mindent megtett annak érdekében,
hogy
ha
szigorú
járványügyi
előírásokkal is, de folytatódjanak a
bajnokságok.
„A
gyerekek
képességének, elméleti, gyakorlati
tudásának
és
teljesítményének
fejlődését látva és elismerve, a
szakmai körökben egyre több
meghívást
kapunk
erősebb
csapatoktól is, ezzel is kihívás elé
állítva játékosainkat, segítve őket
abban, hogy újabb és újabb célokat
tűzhessenek ki maguk elé” – fűzi
hozzá.
Nem elhanyagolható szempont,
hogy a gyerekek térítésmentesen
kézilabdázhatnak az alapítványi
Somogyi Tünde mindent megtesz, hogy fejlődjön a kézilabda Zircen
keretek között, és a jó minőségű
sportolásukhoz
is
biztosítják
a
A csoportvezető hangsúlyozza, a
feltételeket.
Szerveznek
olyan
legfontosabb a sportban, hogy a
eseményeket is, amelyeken az összes
gyermek élvezze azt, amit csinál, legyen
gyermek együtt játszik. Így indították
meg a napi mozgásigénye, hiszen ez
ezt az évet is, amikor a legkisebbek a
szükséges ahhoz, hogy egészséges
legnagyobbakkal
együtt
felnőtt váljék belőle. Ezt folyamatosan
sorversenyeztek, mérkőztek.
igyekszik a szülők tudtára adni. Azt
A zirci kézilabda utánpótlásmondja, nincs annál nagyobb öröme, ha
nevelésben nyomon követhető a
egészséges, mosolygós gyerekeket lát az
fejlődés,
a
gyerekek
képzett
edzéseken.
szakembergárda kezei alatt végezhetik
Minden
év
elején
toborzót
az edzéseket. A veszprémi székhelyű
hirdetnek, járják az iskolákat, hogy
alapítvány keretei között nyolcadik
népszerűvé tegyék a sportágat a diákok
osztályos
korig
foglalkoznak
a
körében. Céljuk, hogy bevonzzák a
növendékekkel, de a csoportvezető-edző
környező településekről a kézilabda
hangsúlyozza, a kiemelkedő tehetségek
iránt érdeklődő gyerekeket, és erre
jövőjét, további útját is tudják segíteni.
szeretnének megoldást találni a jövőben
egy körjárat indításával, amihez a
támogatásokat,
a
szponzori
felajánlásokat szívesen fogadnák.
A
zirci
kézilabdás
csoport
valamennyi korosztálya versenyeken is
összemérheti tudását. Tünde elmondja,

KG
Akinek felkeltette az érdeklődését a
kézilabda, Somogyi Tünde csoportvezetőedzőnél jelentkezhet a zirci foglalkozásokra
a 06-30/314-03-71-es telefonszámon.

