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Megjelenik havi két alkalommal

2022. február 25.

Moziba vitték, amiről sokáig beszélni sem lehetett
Lapunk
megjelenésének
napján
van
a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. A Zirci
Országzászló Alapítvány február 25-én 17.00 órai
kezdettel tartja megemlékezését a Városházán.
A főhajtás alkalmával dr. Kőváry György tart beszédet,
majd a történelmi egyházak képviselői imát mondanak az
áldozatokra. Ezt követően újra levetítésre kerül a Magyar
Passió című film.
A szerzetesrendek meghurcoltatásának történetét
elmesélő alkotás zirci premierjére február 4-én került sor a
Zirci Ciszterci Apátság Gobelin-termében a rendező és
főszereplő Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész
részvételével. A művészt és a szép számmal összegyűlt
nézősereget Bittmann Károly köszöntötte a szervezők
részéről, köszönetet mondva mindazoknak, akik segítették az
alapítvány idei első programjának megvalósítását.
A film egy olyan történeti korszaknak állít emléket, amely
Zirc történelmében is nyomot hagyott: a szerzetesrendek
1950-ben
történő
feloszlatásának,
kitelepítésének
körülményeit mutatja be egy ferences pap kálváriáján
keresztül. Leopold atyát a mélyen vallásos Eperjes Károly
játssza, akinek érzelmi kötődése is van a témához, hiszen
több családtagját
érintette a történelmi trauma.
Tizenkétezerre becsülik azon szerzetesek számát, akiket
elhurcoltak, voltak, akiket bebörtönöztek, másokat

Sok érdeklődőt vonzott a program, az apátság és az önkormányzat is
részt vett a Zirci Országzászló Alapítvány által szervezett filmvetítésen

internáltak, munkára fogtak, s olyanok is vannak, akikről
nem lehet tudni, hogy mi lett a sorsuk, miután megfosztották
őket jogaik gyakorlásától. A film olyan emberi értékekre is
felhívja a figyelmet, mint a szeretet, a megbocsátás, és
mintegy katarzisként a szenvedésen keresztül rávilágít a
mulasztás bűnére is. (Folytatás a 4. oldalon)

Tájékoztató a Reguly utca felújításáról és a hamarosan kezdődő útfelújításokról (3. o.)

Táborokkal végigkísért vakáció

ZIRC NAGY SZÜLÖTTJE

Rendkívül aktív és tartalmas nyarat zárt a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ, túlteljesítve a korábbi évek vállalásait.
Az intézmény a tíz héten
keresztül tartó nyári szünetből
kilenc héten át biztosított
táborokat.
Nagy volt a választási
lehetőség a programok, a
létszám, a tematika és a
költségek terén is. Összességében
elmondható, hogy a nyár
folyamán
több
mint
120
gyermeknek tudtak tartalmas
programokat szervezni úgy, hogy
közülük többen több táborban is
részt vettek.
Visszapillantó rovatunkban
Koós Kata intézményvezető
táborról táborra járva számolt be az eseményekről, hangsúlyozva, hogy az idei évben
sem szeretnék ennél lejjebb adni. A szervező intézmény több pillanatot meg is
örökített az emlékezetes nyári táborokról, ez a felvétel a Csengő-tetőn található
kilátónál készült a gyerekekről. (Folytatás a 8. oldalon.)

Ebben az évben ünnepeljük dr.
Köves János születésének 140.
évfordulóját, ami jó alkalom
arra, hogy emlékét felidézzük.
6-7. oldal
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési
képviselő választással és országos népszavazással
kapcsolatos tudnivalókról (2.)
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket a választópolgár
személyesen vagy levélben az állandó lakóhelye szerinti helyi
választási irodához, vagy elektronikus azonosítást követően
elektronikusan (ügyfélkapu) vagy anélkül (https://www.valasztas.hu/)
nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás (ügyfélkapu) nélkül
interneten (www.valasztas.hu honlapon keresztül) legkésőbb
2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással (ügyfélkapu)
interneten (www.valasztas.hu honlapon keresztül) legkésőbb
2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig,
ac) 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 órát követően
ügyfélkapus azonosítással interneten (www.valasztas.hu
honlapon keresztül) 2022. április 3-án (vasárnap) 12.00 óráig
b) az illetékes (szavazóköri névjegyzék szerinti) Szavazatszámláló
Bizottsághoz meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítéssel (zárt borítékban!) a
szavazás napján, 2022. április 3-án (vasárnap), legkésőbb 12.00
óráig
kell benyújtani.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre és annak
módosítására irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én
16.00 óráig kell megérkeznie az állandó lakóhely szerinti helyi
választási irodához, a kérelem visszavonása 2022. március 30-án
(szerda) 16.00 óráig történhet meg.
A Magyarországon belül történő átjelentkezési kérelemnek
legkésőbb 2022. március 25-én (szerda) 16.00 óráig meg kell
érkeznie az állandó lakóhely szerinti Választási Irodához.
Az átjelentkező választópolgár az átjelentkezési kérelmét
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás (ügyfélkapu) nélküli
elektronikus benyújtás (www.valasztas.hu honlapon keresztül)
esetén 2022. március 25-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy
visszavonhatja,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást (ügyfélkapu) követő
elektronikus (www.valasztas.hu honlapon keresztül) benyújtás
esetén 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig módosíthatja vagy
visszavonhatja.
Fontos! A szavazás leadásához a személyi azonosítás
szükséges! Pl. érvényes személyi azonosító igazolvány, vagy
vezetői engedély (jogosítvány) vagy útlevél, stb. és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (melyen a természetes személy
„személyi azonosító jele” = régi személyi szám) szerepel.
A 38/2011.(II.11.) Kormányrendelet értelmében valamennyi, 2020.
március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt
vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és
útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.
A VMKH Zirci Járási Hivatal Kormányablak Osztálya ügyeletet
tart – az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására, a
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya) pótlására, valamint az igényelt és elkészült
okmányok átvételére – az alábbiak szerint: 2022. április 2-án
(szombaton) 8.00-18.00 óra között, valamint 2022. április 3-án
(vasárnap) 7.00-19.00 óra között.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat az okmányaik áttekintésére
és szükség esetén az iratok meghosszabbíttatására, új iratok
elkészíttetésére!
A Választási Információs Szolgálat a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal Zirci székhelyén (Városháza 8420 Zirc, Március 15. tér 1.,
emelet 204. iroda) működik. Telefon: 06-88/593-702, 06-30/4393016, e-mail: bereczkine.krisztina@zirc.hu, postacím: 8420 Zirc,
Március 15. tér 1.
Bereczkiné Papp Krisztina
Helyi Választási Iroda
Jogi és Informatikai Vezető-helyettes
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
igazgatói feladatainak ellátására.
A pályázati kiírás megtalálható Zirc Városi Önkormányzat
honlapján és Facebook-oldalán, a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház honlapján,
valamint a Városháza hirdetőtábláján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

BABAKÖTVÉNY TÁJÉKOZTATÓ
Start-számlát
2012 októberétől
kizárólag
a
Magyar
Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek
számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a
Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti. Az itt elhelyezett
összeg kiemelt, az inflációt meghaladó mértékű kamatozással
gyarapodik a gyermek nagykorúvá válásáig. A Kincstárban
eddig körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak
Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a
157 milliárd forintot.
A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben
az éves állami támogatási összeg növelése, valamint a kiemelt,
idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást
még kedvezőbb megtakarítási formává tette.
Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére
érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában
megnyitható, és bárki bármekkora összeget befizethet
rá díjmentesen.

A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező
befizetések nemcsak a mindenkori infláció
mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is
növekednek.

A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os
állami támogatás maximumát is megemelte a
kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi
6 ezer forint helyett). A rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer
forint lett (12 ezer forint helyett).
Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az
életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-számlán
vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami
támogatás, emiatt a 42.500 forint csupán a mindenkori infláció
mértékével kamatozik.
Hol lehet megnyitni?
Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár
állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatain (országosan 19
állampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltségen
és
53
állampapír-forgalmazási,
-értékesítési
ponton)
személyesen, ezenkívül online az Ügyfélkapun, a
www.magyarorszag.hu oldalon is lehet.
Start-számla nyitásával március 31-ig Babakötvényre
váltható nyereményutalványt nyerhet!
Aki 2022. március 31-ig nyit Start-számlát, és legalább
100.000 forintot fizet Babakötvénybe, 100.000 forint értékű
Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet.
A nyereményjátékban azok az ügyfeleink is részt vehetnek, akik a
már korábban megnyitott Start-számlájukra, a meglévő
babakötvényes megtakarításukhoz fizetnek be 100.000 forintot.
Sorsolás: 2022. április 19.
Magyar Államkincstár
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Újabb pályázat a Reguly Múzeum igazgatói állására
Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
rendkívüli ülésén újabb döntéseket volt kénytelen
meghozni a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház magasabb vezetői feladatainak ellátásával
kapcsolatban.
Visszavonta a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház igazgatói álláspályázatával kapcsolatos korábbi
határozatát a képviselő-testület, amire azért volt szükség, mert a
magasabb vezetői feladatok ellátására kiválasztott dr. Péterváry
Tamás – aki március 1-gyel kezdte volna meg a munkáját –
jelezte, hogy más megbízást fogadott el.
A képviselő-testület új pályázat kiírásáról döntött, az
igazgatói feladatok ellátásával pedig április 1-től legfeljebb 120
napig továbbra is dr. Vida Beáta intézményi munkatársat bízták
meg.
A másik napirend keretében a döntéshozók elvi
hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Football Club Zirc
Sportegyesület pályázatot nyújtson be a TAO 2022. évi
felhívására. Fejlesztési céljaik között szerepel az élőfüves
nagypálya felújítása, a műfüves pálya labdafogó hálójának a
cseréje, palánk kiépítése, valamint az öltözőépület bejárati

A korábbi határozat hatályon kívül helyezéséről és új pályázat kiírásáról
döntött a képviselő-testület a múzeumigazgatói állással kapcsolatban

ajtójának a cseréje. A sporttelep az önkormányzat tulajdonát
képezi, ezért volt szükség a hozzájáruló döntés meghozatalára.
KG

TÁJÉKOZTATÁS

Zirc, belterületi utak
felújításának megkezdéséről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Zirc, belterületi utak
felújítása” projekten belül megkezdődött a Reguly Antal
utca (zsákutca szakaszának) felújítása. Ennek keretében
a nyugati oldalon lévő árok betonelemes burkolatot kap teljes
hosszában, mely érinti a meglévő kapubejárókat is.
Minden kapubejáró felbontásra kerül, majd az árokelemek
elhelyezését követően fedlap kerül rá, és a jelenlegi állapot
szerinti burkolat visszaállításra kerül.
Az árok által érintett házi ivóvízbekötések a Bakonykarszt Zrt.
közreműködésével átépítésre kerülnek, így a következő 3 hét
folyamán időszakos vízhiány is várható, melyet a szolgáltató
és a kivitelező minden érintett esetben közvetlenül jelezni fog.
Ezzel egyidejűleg megkezdődik a keleti oldalon a járda
felújítása, valamint az útburkolat felújítása is, melyhez
kapcsolódóan – az ingatlantulajdonos finanszírozásában –
lehetőség van az útburkolat és a járda közötti szakasz
aszfaltburkolattal történő lezárására. Erre vonatkozó
igényüket kérjük, a Városüzemeltetési Osztályon (06 88
593 705, varosuzemeltetes@zirc.hu) jelezzék.
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Zirc, belterületi
utak felújítása” projekten belül hamarosan megkezdődik a
beruházásban szereplő többi utca útfelújítása is, mely utcák a
következők: János-tanyai utca, Kinizsi utca, Forrás
köz, Három-hegyi utca, Wathay utca, a Szeptember
6. utca Üdülő és III. Béla utca közötti szakasza,
Zrínyi Miklós utca, Vitális utca, Kertész utca.
Amennyiben a kivitelezéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel
merül fel, kérjük, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán, a fenti elérhetőségek egyikén
jelezzék.
Kérjük a lakosság türelmét a felújítás befejezéséig!
Zirc Városi Önkormányzat
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Zircen is bemutatásra került a Magyar Passió – a filmet február 25-én újra levetítik
(Folyatás az 1. oldalról)
A Magyar Passió hiánypótló mű a maga
nemében, hiszen a magyarországi szerzetesek ’50-es
évekbeli elhurcolásáról több dokumentumfilm is
készült, de olyan feldolgozásra még nem tettek
kísérletet, amely a ma embere számára is átélhetővé
és megismerhetővé teszi a kort.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Eperjes
Károly Kossuth-díjas színművész, a film egyik
főszereplője, rendezője és társ-forgatókönyvírója
(képünkön), aki elmondta, nem a saját kútfőjéből
pattant ki a történet, a film alapját Várnai Péter
címzetes prépost „Krisztus inge” című színműve
képezi, melynek a karácsonyi része Zircen történt,

csak olyan szépen felújították az apátsági
épületegyüttest, hogy ezt a jelenetet a korhoz hűen itt
nem tudták volna leforgatni.
Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési
képviselője a köszöntőjében hangsúlyozta, a film egy
olyan történeti korszakban játszódik, amiről sokáig
még beszélni sem lehetett, sokszor még otthon, családi
körben sem. Fontosnak nevezte a névtelen hősöknek
történő emlékállítást, és minden korosztálynak
figyelmébe ajánlotta az alkotást: az idősebbeknek
azért, mert ők együtt éltek ezzel a szörnyűséggel, a
középkorúaknak azért, mert nekik mást tanítottak
róla, a fiataloknak pedig azért, hogy volt ilyen
történelmi múltunk, amiből okulnunk kell. (kg)

Csapatmunkával, önkéntesen képviselni a lakosságot
Hédl Evelin személyében új elnökkel folytatja munkáját
a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat. A
képviselőtársakkal történő közös gondolkodást tűzte ki
elsődleges céljául, vallja, hogy csapatmunkával lehet
érdemlegesen képviselni a lakosságot.
– Mikor szóba került a megüresedett elnöki tisztség
betöltésének a lehetősége, hazudnék, ha azt mondanám, hogy
nem foglalkoztatott a gondolat, hogy mi lenne, ha engem
választanának meg elnöknek, de amikor a testületi ülésen ezt
megszavazták, ráadásul egyöntetű döntést is hoztak,
meglepetésként ért. Nagy örömmel tölt el, és közben kihívásként
is tekintek a pozícióra. Szeretnék bizonyítani mindenkinek,
legfőképp az egyik példaképemnek, édesapámnak, hogy meg
tudom állni a helyemet a nemzetiségi önkormányzat elnökeként
– mondja Hédl Evelin, amikor arról kérdezzük, milyen
érzésekkel töltötte el a megválasztása.
Pár évvel a születését követően költöztek Zircre, s azóta is itt
élnek a családjával. Építésztechnikus, munkavédelmi technikus,
tűzvédelmi főelőadó és környezetvédelmi auditori képesítésekkel
rendelkezik, és a szakmáihoz kapcsolódóan dolgozik – 2017 óta
ügyvezetőként – a családi vállalkozásukban, ahol munka-, tűz,környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági tevékenységekkel
foglalkoznak. Huszonkét éves lányával élnek egy háztartásban,
aki harmadéves hallgató az ELTE jogtudományi karán, jogász
szakon.
A munka mellett aktív közéleti szerepet vállal, hiszen 2019ben nemcsak a nemzetiségi önkormányzat testületébe, hanem a
városi képviselő-testületbe is beválasztották. Azt mondja, nem
jelent számára terhet a két feladat, hiszen nagyon szereti ezt
csinálni, sokszor éppen emiatt áldozza fel a szabadidejét. Úgy
látja, hogy talán édesapjától örökölte eme tulajdonságát, és az
elnökké történő megválasztása még inkább ösztönző hatással van
rá.
Persze más és más feladatot jelent a kettő, hiszen a városi
testületben lényegesen kötöttebb feladatokkal kell foglalkozniuk,
míg nemzetiségi képviselőként több lehetőséget lát az önkéntes
tevékenységekre. Már az első ülést követően közös
gondolkodásra marasztalta a képviselőtársait, ahol kifejtette,
hogy csapatmunkában szeretne dolgozni, nagyon fontosnak
tartja, hogy mindent közösen beszéljenek át, megosztva
egymással az információkat, hiszen a lakosság érdekeit kell
képviselniük, őket szeretnék támogatni a tőlük kapott bizalom
mentén.
Hédl Evelin kifejti, hogy az elődje által felépített, már több
mint húszéves múltra visszatekintő és nagyon jónak mondható
traunsteini és surbergi kapcsolatokat szeretné tovább ápolni,
még jobban megerősíteni. Szerencsés egybeesés, hogy ott is
fiatalabb kollégák vették át a feladatokat az elődök nyomdokain,
ami talán még jobb együttműködést eredményezhet. Persze
mindez nem jelenti azt, hogy kizárják az előttük lévő generációt,
csak elképzelhető, hogy bizonyos dolgokról másképpen
gondolkodnak. Emellett a Pohlheim testvérvárossal fennálló

Hédl Evelin, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat új elnöke

partnerkapcsolat kezelésében is szívesen részt vállalna a
nemzetiségi önkormányzat.
Fontosnak tartja azt is, hogy ne csak az adományok miatt
jöjjenek el hozzánk, hanem kölcsönösen egy-egy rendezvényre is
ellátogassanak egymáshoz a baráti kapcsolatok jegyében,
megajándékozva egymást a fellépéssel. Felhívja arra is a
figyelmet, hogy az emberi kapcsolat, a kommunikáció, az
eszmecsere színtereként működik Zircen egy „Deutsch Klub”, és
céljai között szerepel, hogy a közösség életébe a fiatalabb
generációt is bekapcsolja.
A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az idei
munkatervről is beszél. Mint mondja, túlnyomórészt a biztos
feladatokat tervezik be év elején, ami persze folyamatosan
változhat. Az elmúlt évben a vírus nagyban közbeszólt a
terveikbe, de remélhetőleg idén már kedvezőbbek lesznek a
kilátások. Ami már biztos, hogy március végén a németek egy
gondosan összerakott adományhalmazzal érkeznek hozzánk,
mely között lesz jó minőségű ruha, pohárkészlet, egy
fűszergyártó cég felajánlása és iskolásoknak kifogástalan
lapmonitorok – mondja Evelin, hozzátéve, hogy már dolgoznak
az adomány fogadásán. Ősszel aztán újabb adományok várhatók,
de ezeknek a konkrét tartalma még nem ismert.
Szeretnék, hogy idén Zirc legyen a házigazdája a Német
Nemzetiségi Gálának, ezzel kapcsolatban az önkormányzat
elnöke már egyeztetéseket folytatott a megyei regionális irodával.
A rendezvény megszervezésével, a műsorral kedvébe járnának a
zirci lakosságnak, egy kicsit kimozdítva őket a járvány okozta
bezártságból is. Szóba került még a hagyományos sváb bál
megrendezése, a móri bornapokra különbusz szervezése, iskolai,
óvodai
programok
támogatása.
Az
elképzeléseik
megvalósításához szűk anyagi keret áll rendelkezésünkre, ezért
igyekeznek megragadni a pályázati lehetőségeket és a képviselőtestület valamennyi tagja a támogatásokra fordítja a
keretösszeget, a munkájukért nem vesznek fel tiszteletdíjat. KG
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Eseménydús év, új kihívásokkal és feladatokkal
Az elmúlt év a Reguly Antal Múzeum életében is
eseménydús volt, az intézmény munkatársainak új
kihívásokkal, feladatokkal kellett megbirkózniuk. A
járványügyi előírásoknak megfelelően a Múzeum az év
nagy részében nem volt alkalmas a vendégek
fogadására, így a munkálatok többnyire zárt ajtók
mögött zajlottak.
Az év első felében két jelentősebb eseménynek adott otthont
a Reguly Antal Múzeum. Júniusban ugyanis Zircen tartotta meg
a Népi Alkotóházak Országos Szövetsége az éves közgyűlését. A
többnapos
rendezvényen
tematikus
konferencia
is
megrendezésre került „Alkotóházi jó gyakorlatok: Egymástól
tanulva” címmel, valamint több kézműves-foglalkozás is zajlott
az Alkotóházban.
Július 26-án került megrendezésre a Múzeumok Éjszakája
elnevezésű országos programsorozat, melyhez a Reguly Antal
Múzeum is csatlakozott. A pandémiás időszakhoz igazodva
szerényebb körülmények között zajlottak le az események,
melyek középpontjában az Alkotóház és a kézműves mesterségek
álltak. Két héttel később pedig a Reguly Fesztivál eseményei
kerültek középpontba a város életében. Három napon keresztül a
Reguly Antal életéből és tudományos tevékenységéből
inspirálódó programok zajlottak a Múzeum szervezésében. A
fesztivál első napján nyílt meg Dávid Botond székelyudvarhelyi
fotóművész szabadtéri kiállítása, akinek a világ népviseleteit
bemutató tárlata a rendezvény ideje alatt volt látható a Rákóczi
téren. A fotókiállítás tematikusan is kapcsolódott a Múzeum új
tárlatához, hiszen Dávid Botond a finnugor világ népviseletét is
elhozta a Bakony szívébe. Sőt, kutatóútjai során maga Reguly
Antal is fotózott: 1857-ben, a fotográfia kezdeti időszakában a
palócok földjén készített körülbelül száz üvegnegatívot, amelyek
ugyan nem maradtak fenn, viszont vannak leírások arról, hogy
kikről és hogyan készültek a felvételek. A Reguly Fesztivál
programjai között szerepelt a Magyar Népmese Színház „Az égig
érő cseresznyefa” című előadása, táncház Vastag Richárd és a
Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes közreműködésével,
kézműves-foglalkozások. Sudár Balázs történész lenyűgöző
előadást tartott az őshaza kereséséről, utána pedig éjszakába
nyúló kertmozi zajlott, Szemző Tibor „Az élet vendége – Csoma
Legendárium” című filmjét lehetett megtekinteni, majd
beszélgetésre is lehetőség nyílt a rendezővel.
A Bakonyi Betyárnapokon is képviseltette magát a Múzeum.
A népi kézműves mesterségek bemutatójával 2021-ben jelen
voltak az Intézmény mesterei a lovas tematikájú rendezvényen.
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeummal
közösen indított és szervezett Zirci Zöld Természetvédelmi
Önképzőkör előadásai a BTM Közművelődési termében zajlottak
le. A Zirci Zöld - természetvédelmi önképzőkör programsorozat
2019 szeptemberében indult a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves
Alkotóház,
valamint
az
MTM
Bakonyi
Természettudományi Múzeuma közös szervezésében. A 2021-es
évben összesen tíz alkalommal került sor a rendezvénysorozat
előadásainak megszervezésére. A természet és környezetünk
védelmét propagáló ismeretterjesztő jellegű rendezvények között
szerepelt előadás, interaktív foglalkozás és filmvetítés is.
A Múzeum életében a legnagyobb változást az új állandó
kiállítás megnyitása hozta. A „Komplex turisztikai fejlesztés
Zircen” projekt keretében több ütemben zajlott a múzeumi
épület felújítása, valamint a tereinek tartalommal való
megtöltése is. Szeptemberben került sor a „Regulyversum –
mindent Regulyról” című állandó kiállítás ünnepélyes keretek
között történő átadására. A Reguly Antal életét és munkásságát
bemutató tárlat modern körülmények között ismerteti a kutató
kalandos életútját, melynek segítségével megismerkedhetünk a
19. századi Európa mindennapjaival, Zirc reformkori fejlődésével
és a népek – nyelvek világával a korban. A kiállítás több pályázati
forrás segítségével és számos kutató munkájának köszönhetően
jött létre és a város gyöngyszemévé lett Dubniczay/Reguly-ház
szívében született meg.
A Regulyversum című kiállítás megnyitása utáni napokban
került sor a hagyományteremtő Dubniczay-napok című
rendezvényre. A Múzeum munkatársai a Kulturális Örökség

A Regulyversum kiállítás szeptemberben nyílt meg a látogatók előtt

Napjai elnevezésű országos programhoz kívántak csatlakozni,
melynek célja felhívni a figyelmet a körülöttünk lévő
műemlékekre és azok védelmére. Az Intézmény már korábban is
csatlakozott a rendezvénysorozathoz, ám ebben az évben a
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program
támogatásával színesebb rendezvénykínálattal fogadta a
vendégeket. A Dubniczay-napokon megtartott múzeumi családi
nap része volt a település történetét bemutató könyvsorozat
keresztelője is. A Zirc története című sorozat első két kötetét azok
készítői mutatták be a népes közönségnek. A rendezvény
sokszínűségét mutatja, hogy ezen a napon debütált a Dubniczayterem is. A Művészetek Háza Veszprém munkatársainak
köszönhetően tégla-kiállítás nyílt a teremben – míves téglák
segítségével mutatták be Dubniczay István hantai prépost,
veszprémi kanonok és zirci szerzetes életét, illetve korát. A
megnyitó után pedig a Custos Consort régizene együttes adott
koncertet a boltíves teremben.
Októberben került megrendezésre a Rokon Népek Napja. A
rendezvény középpontjában az újonnan nyílt kiállítás volt,
amelyet nevezhetnénk a tárlat szakmai megnyitójának is.
Szintén a Reguly Antal Múzeum hagyományossá lett
rendezvényei sorába került a Borbála-napi családi nap, melyet
2021-ben is az Öreg-Bakony Barátai Egyesület tagjaival és a
Tatabányai Múzeum munkatársaival közösen szerveztünk meg. A
Dubniczay-teremben tárlat nyílt Bér Júlia bányászati tematikájú
rajzaiból, melyet kiegészítettek a Tatabányáról érkező művészi
jellegű bányász szobrok és alkotások. Ezen a napon került
átadásra a Múzeum következő állandó kiállítása, a Bér Júlia
Emlékszoba is. A zirci születésű művésznő hagyatékából létrejött
gyűjtemény jól tükrözi a település kapcsolatát a környező
országokkal, egyúttal az emlékezés szobájává is vált, hiszen Zirc
ismert személyéről a helyi lakosság is szívesen mesél.
Az adventi időszak Zircen az összefogás jegyében telt. A
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
magánszemélytől kapott ajándékba egy fenyőfát, mely az
intézmény udvarán került elhelyezésre. A fát a Zirci Benedek
Elek Óvoda és Bölcsőde óvodásai, óvodapedagógusai saját
készítésű karácsonyi díszekkel öltöztették fel. A múzeum udvara
adott helyet több decemberi rendezvénynek is, többek között a
Mikulás-váró műsornak, mely az „Együtt a Könyvtárért”
Alapítvány segítségével valósult meg. Ezen a napon került sor az
V. Zirci Mézeskalácsfalu kiállítás megnyitójára is.
A 2021-es év rendezvényeit a Múzeum különböző pályázati
források segítségével valósította meg, ám az Intézmény
legnagyobb támaszát a helyi civilek, szervezetek, intézmények
jelentik. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Zirc Városi
Önkormányzatnak, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kftnek, a Békefi Antal Városi Könyvtárnak, a Kőketánc Kulturális
Alapítványnak, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületnek, az
Öreg-Bakony Barátai Egyesületnek és minden segítő kéznek a
Múzeum rendezvényeinek a támogatásáért.
Dr. Vida Beáta
mb. intézményvezető
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víruskutatással és szérumtermeléssel is foglalkoztak, elmélettel
és gyakorlattal egyszerre. Ez a munka 1909-1912-ig, három éven
át folyt ilyen körülmények között. 1912-től vállalattá alakultak
Phylaxia néven, ami a megalakulástól kezdve kettős feladatot
látott el, egyrészt tudományos műhely volt, másrészt
(1882. január 8. – 1977. október 21.)
termelőtevékenység, ahol előállították az oltóanyagot. Az erre
mutatkozó nagy kereslet megalapozta a részvénytársaság anyagi
Wetzl János ősei 1720 körül érkeztek Zircre a Württemberg
sikerét. A tudományos műhelyben kitűnő szakembergárda
Nagyhercegségből. Kovácsmesterek, gyógykovácsok voltak,
dolgozott, világszínvonalú tudományos kutatást folytattak, sok
állatok gyógyításával is foglalkoztak. Lakhelyük a Kistemplom
egyéb gyógyszer előállítását is lehetővé téve.
környékén volt, ez ma a Kossuth Lajos utca 68. számú ház, a
Bár Wetzl János tudományos publikációit és a doktori
Király Vendéglő. A háznak hatalmas kapuja volt, hogy a
értekezését is születési nevén publikálta eddig, 1910-ben
javítandó szekerek könnyen be tudjanak menni. A lovak
megváltoztatta a nevét. A Magyar Királyi Belügyminisztérium
patkolását, gyógyítását is itt végezték. Patriarchális élet folyt a
engedélyével a Wetzl nevet Kövesre változtatta 1910. április 2-án.
házban, a mesternek gondoskodnia kellett a családjáról, a
Hogy miért éppen ekkor változtattak nevet, arra magyarázat
segédeiről, az inasairól. Ez a másra való figyelés, gondoskodás
lehet egy országos hullám, közhangulat. Tény, hogy a zirci
beleivódott a gyerekekbe és az unokákba, ahogy a híressé vált
főtanító, Würth Bene Gábor nagyon szorgalmazta a
unoka, dr. Wetzl/Köves János megfogalmazta: „a közösségért
névmagyarosítást, és a zirci németség magyarrá válását. A neves
való munkálkodás szinte életelememmé vált”.
zirci családok közül többen ekkor változtatták meg a nevüket,
Szülei, Wetzl János kovácsmester és Pacher Terézia
például Kratochwill Czoborra, Lichtblau Villányira. Hogy miért
házasságából kilenc gyermek született, hatan maradtak életben.
éppen a Köves nevet választották, arra a családtagok már nem,
A legidősebb, János a zirci elemi iskolába járt, ahol kitűnt
vagy homályosan emlékeznek. Lehetséges, hogy a tanító
képességeivel, így szülei beíratták a veszprémi piarista
ajánlotta. A zirci utcaneveket is ekkoriban változtatták meg. Az
gimnáziumba. Abban az időben több zirci család odaküldte a fiát,
eddigi Lange Gasse-ből Hosszú utca lett, a Steingasse (vagy
akár egy-két évre is, hogy a városban tanuljanak, művelődjenek.
Steinergasse) utcanevet Kő utcára változtatták. Mivel a családi
János édesapja is erre gondolhatott, azt szerette volna, hogy a
ház ehhez közel volt, lehetséges, hogy ezért lett a családi név
kisfiúból később gyógykovács legyen. Másként történt, 1898-ban,
Köves. Ez ma már nem bizonyítható, csak lehetséges magyarázat.
a hatodik osztály befejezésekor az Állatorvosi Akadémián
1945 előtt Köves János vezetése alatt a Phylaxia országos
folytatta a tanulmányait. Az iskolai szünetekben sokat kísérte a
jelentőségű
intézmény volt, ahol humán gyógyszereket is
zirci magyar királyi állatorvost, Szűcs Albertet, így az
előállítottak. Kitűnő szervező volt,
állatorvoslás
gyakorlatával
is
humánus ember, munkatársai
megismerkedett.
rajongtak
érte.
Tudományos
1898 és 1902 között az
publikációit, cikkeit felsorolni is
Állatorvosi Akadémia hallgatója volt
nehéz lenne. 1948-ban a fordulat
Budapesten. Az első félév végén az
évében elmozdították a Phylaxia
évfolyam
legjobb
eredményét
éléről, műszaki tanácsos címmel
produkálta. Büszkén vitte haza szép
rendelték
az
intézethez
(a
vizsgaeredményeit
a
szüleihez
szaktudására
továbbra
is
szükség
karácsonykor, az újévi sült malac
volt, de a vezetést nem bízták rá),
koponyáját is darabokra szedte, majd
az MTA kiemelt tudósok körébe
összerakta,
a
családjának
is
sorolták. Hosszú élete során
megmutatta,
mit
tanult.
Az
szellemileg végig aktív maradt.
akadémián észlelte, hogy milyen sok
Zirci vonatkozások. Bár
nehézséget okoz a hallgatóknak a
Köves János viszonylag fiatalon
jegyzet
hiánya.
Egy
társával
elkerült Zircről, de nemcsak a
összefogva
elhatározták,
hogy
szűkebb családját becsülte és
részletesen jegyzetelik az élettan
támogatta továbbra is, hanem a
professzorának előadásait, hogy abból
szülővárosára is mindig volt
tankönyvet készítsenek, ami 1899-ben
Wetzl János (középen) és munkatársai 1909-ben
figyelme. Ha valamilyen nemes cél
két kötetben meg is jelent. 1902.
adódott, szívesen adakozott, ezt a helyi újságban, a Zirc és
június 20-án megkapta az állatorvosi oklevelet. Több tanszéken
Vidékében meg is örökítették. 1908-ban a Rákóczi szobor javára,
volt üres tanársegédi vagy gyakornoki állás, végül a kórbonctani
majd pénzt adott a zirci kórház fertőző pavilonjának
tanszék gyakornoki állását vállalta el, majd a belgyógyászati
berendezésére. 1943-ban a zirci kistemplom restaurálására 100
tanszéken volt gyakornok. Teljesült régi vágya, hogy doktorátust
pengőt, ugyanebben az évben a Reguly-szoborra adakozott
szerezzen, az első három magyar állatorvosdoktor egyike lett,
testvérével, Lászlóval együtt.
jeles eredménnyel.
Köves János szüleinek, testvéreinek, nagyszüleinek a sírja
Tudományos munkásságának csúcsa a sertéspestis elleni
ma is látható a zirci temetőkben. Tudjuk, hol volt a szülői,
szérum megalkotása volt.
nagyszülői ház, hol volt a kovácsműhely. Nagyapja, Pacher János
A betegséget az amerikai kontinensen észlelték először,
építőmester alkotásai állnak ma is.
hazánkban az 1890-es évek végén jelent meg. A járvány nagy
Tudománytörténeti adalékként a zirciek büszkék lehetnek
sebességgel terjedt el vidéken is. Százezrével pusztultak el az
arra, hogy a sertéspestis elleni szérum kipróbálásakor
állatok. A 100-200 kilós állatok elföldelésére nem volt elég
személyesen Zircen, húgánál, Wolf Jánosné Wetzl Lujzánál a
ember, a járvány miatt lezártak falvakat, nem tartották meg a
Deák Ferenc utcában végzett vizsgálatot. Elbeszélés szerint egész
vásárokat sem. Igazi vész volt. A vidéki állatorvosok nem tudták
éjjel figyelte és jegyezte a végzett oltás eredményét. A szérumot
gyógyítani a betegséget, terápiás céllal alkoholt, feketekávét,
aztán több szomszédban is kipróbálta a sertéseken.
szappanlúgot ajánlottak.
Köves János emlékének őrzése Zircen. 1982-ben,
Miután 1905-ben amerikai tudósok megállapították, hogy a
születésének századik évfordulóján tudományos emlékülést
járványt szűrhető vírus okozza, itthon is hasonló eredményre
tartottak
Zircen.
Méltatták
kiemelkedő
tudományos
jutott Hutÿra professzor. Ezt az új vírust meg kellett ismerni, és
munkásságát, amely nemcsak Európában, de a tengeren túl is
más vizsgálatokat is el kellett végezni. Wetzl Jánost a főiskolai
ismert az immunizálás terén tett megállapításai okán.
intézetekben
végzett
gyakornoki,
majd
tanársegédi
Felvetődött, hogy emlékét Zircen is meg kellene őrizni, ez két
munkásságára alapozva bízta meg Hutÿra, hogy a kutatómunkát
formában realizálódott, a Bakonyi Pantheonban emléktáblát
a Járványtani Intézetben végezze el. 1909-ben kezdték el a
állítottak fel, majd később utcát is neveztek el róla.
munkát. Akkoriban nem sokat tudtak a vírusokról, a
szérumtermelés és az immunizálás is teljesen új munkaterület
Cuhavölgyi Klára
volt. Az első telephely a kőbányai sertéshizlaló, a Szállás út 3.
alatt volt, az önálló Járványtani Laboratórium. Tulajdonképpen

Dr. Köves (Wetzl) János –
Zirc nagy szülöttje

Irodalomjegyzék és további képek →
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Irodalom:
 Fülöp Éva Mária: Köves János (1882-1977) = Magyar agrártörténeti életrajzok /
szerk. Für Lajos és Pintér János. – Bp., Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1988.
 Kovács Gy. – Fehér Gy.: Biográfia. Állatorvostudományi Egyetem. Bp., 1986. –
107-109 p.
 Kótai István Dr.: 125 éve született Köves János, az immunizálás tudományának
kimagasló fejlesztője. – Magyar Állatorvosok Lapja, 2007. 129. 443-447. p.

A Wetzl - Pacher család 1886-ban
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 Köves János: Emlékezés. Belső sugalmazásra családja részére papírra vetette
közel 91 éves korában. Kézirat, 1973.
 Köves János: Szülőföldem Zirc. – Kézirat. ca. 1970.
 Köves János 90 éves. Magyar Állatorvosok Lapja, 1972. 27. 224. p.
 Nagy Attila: Megemlékezés dr. Köves János állatorvos professzorról. – Napló
(Veszprém), 1983. február 5.
 Szent-Iványi M. – Szabó Szűcs J.: A Phylaxia története. Magyar Állatorvosok
Lapja, 1972. 27. 652-656 p.

Wetzl János 1902-ben

Emlékplakett a zirci Reguly Múzeumban

Újévi Sporthíradó:
Vincze Judo Club Zirc
Az elmúlt években zajló szakmai építkezés jelei már
mutatkoznak a Vincze Judo Club Zirc háza táján, hiszen
országos bajnoki cím és ezüstérem is született a
judokák részéről az elmúlt évben. A járványhelyzet
időszaka alatt egy kicsit megfogyatkozott a létszám, de
ez nem egyedi probléma, és mindig van utánpótlás a
kitartó klubtagok mellett.
A már lassan két éve húzódó járványhelyzet a Vincze Judo
Club Zirc működését is erősen befolyásolta, mintegy harminc
százalékkal csökkent a létszámuk, de nem egyedi problémáról
beszélhetünk, országos szinten jellemző ez a tendencia – tudtuk
meg Vincze Ferenc klubelnök-edzőtől, aki ugyanakkor
hozzáteszi, hogy legalább a versenyzőik nem hagyták abba a
judót. Vannak olyan gyerekek, akik nem mindig rendszeres
edzéslátogatók, de ezért nem vonják felelősségre őket, örülnek a
klubvezetők, hogy jönnek, látunk egészen kisgyermekeket,
lányokat, fiúkat, akikkel a háttérben a másik vezetőedző, Vincze
Lajos foglalkozik, és fiát, a harmadik generációs judo-mestert,
Vincze Balázst „delegálja” a riportra.
– Nagyon jól szerepeltünk a versenyeken, Heim Fanni
országos bajnoki címet ért el, Mihályi Bálint pedig az ifjúsági
kategóriában ezüstérmes lett, ami szintén kiemelkedő
teljesítmény, hiszen egy erős mezőnyben sikerült elérnie a
második helyet. Ezek voltak a legkiemelkedőbbek, de emellett
még születtek szép eredmények – tekint vissza az elmúlt évre a
fiatal szakvezető, aki nagy örömmel és lelkesedéssel foglalkozik a
gyerekekkel, azon van, hogy a család előtte járó generációitól
megszerzett tudást továbbadja a tanítványoknak.
Vincze Balázs a versenyeredmények mellett arról is
beszámol, hogy januárban az idei évtől bevezetett központosított
vizsgarendszer keretében több judokájuk sikeres övvizsgát tett.
A tavalyi esztendő az előzőhöz képest már több mindenre
adott lehetőséget, az év elején a korlátozások miatt ugyan még
elmaradtak a versenyek, de aztán ezeket bepótolták, volt olyan
időszak, amikor szinte minden héten tatamira léptek a zirci
judósok az ország különböző helyein. Egy évi kényszerű kihagyás
után a rendkívül népszerű judo-tábort is megszervezték újra

Felsorakozik a Vincze Judo Club Zirc legifjabb generációja a tiszteletadásra

Hajtós Bertalan olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európabajnok judós szakmai vezetésével, mintegy százötven judoka
részvételével. Vincze Ferenc reméli, hogy az edzőtábort az idei
évben is meg tudják tartani, hiszen továbbra is nagy az
érdeklődés iránta.
Riportunk idején a zirci judósok a junior és felnőtt országos
rangsorversenyre készültek éppen.
Decemberben volt immár öt éve, hogy a Vincze Judo Club új
otthonra lelt, az áruház tetejében kialakított dojóban továbbra is
komfortos körülmények között folyhat a szakmai munka.
Hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken
edzenek, a kezdők öt órától lépnek a kék-sárga szőnyegre, majd
őket követik a haladók, akik este hattól veszik birtokba a termet.
A haladóknak kedden hat órától erőnléti edzést is tartanak,
melyhez külsősök is csatlakozhatnak.
A klubba folyamatos a felvétel, a vezetők örömmel fogadják,
várják a Zircen tradicionálisnak számító sportág iránt
érdeklődőket. – Játékos bemelegítéssel kezdünk, majd
gimnasztikázunk, talajgyakorlatokat végzünk, ezt követően pedig
átvesszük a judo alapjait esésekkel, gurulásokkal, bukfencekkel, a
végén pedig birkózunk egy kicsit – míg Balázstól elméletben
tudhatjuk meg, hogyan épül fel a kicsik edzése, édesapja a
gyakorlatban mutatja meg azt. KG
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2021 nyara, ahogy mi emlékszünk vissza rá…
(Folytatás az 1. oldalról)
Az iskola vége utáni első három hétben klasszikus
napközis tábor volt. Ezek a hetek többnyire azzal teltek, hogy a
helyi vállalkozások, különleges foglalkozások (például kőfaragó),
intézmények kerültek bemutatásra, illetve meglátogatásra. Így
például volt vasútállomás-látogatás, könyvtárlátogatás, ahol a
gyerekek megnézhették egy 3D-s nyomtató működését is, illetve
a természettudományi múzeumba is ellátogattak. Kipróbálhatták
a lövészetet, minden héten volt lovaskocsikázás, vendégeik voltak
erdészek, vadászok, a katasztrófavédelem munkatársai, vagy
éppen a fegyveres testületben szolgálatot teljesítők. Minden
héten egy nap az olaszfalui Zöldág Lovasudvarban zajlott
állatsimogatással és játékkal. A táborban többször nagy
vidámságot okozott egy bűvész, aki rendre elkápráztatta a
gyerekeket. Emellett sok társasjáték, csillám- és hennatetováláskészítés, számháborúzás, kézműves-foglalkozás szerepelt a
programok között.
Ezután hat tematikus tábor következett, ebből négy az
Erzsébet-program keretében valósult meg.
Elsőként a Barangoljuk be a Bakonyt nevet viselő tábor
került lebonyolításra. A gyerekek a Zirc környékén található
kirándulóhelyeket látogatták meg, ahol nagy meglepetésre
többen még nem jártak. Így voltak Alsóperében az
arborétumban, utána Olaszfaluban a Zöldág Lovasudvarban,
Bakonybélben a Gyilkos-tónál (túravezetéssel Dorbi vonattal),
illetve a legnagyobb szenzáció a súri Bakonyi Suhanás és
Lombkorona Tanösvény-látogatás volt, ahol gokartokkal lehetett
bátorságtól függő sebességgel lejönni egy kijelölt úton a
domboldalban. A héten természetesen volt szabad program
kézműves-foglalkozásokkal, illetve népi játékok, valamint légvár
is segített a gyerekek lefoglalásában.

Táborozó gyerekek a bakonybéli Szent-kútnál (Fotó: ZÖSZK)

Ezt követte a Tekergő tábor, ami a nevéhez híven sok-sok
kirándulásról szólt. Így a főbb programok között szerepelt a
Balatonedericsen található Afrika Múzeum meglátogatása, az
ajkai Nomádia Parkban lévő játékok, játszóvár, mezítlábas
tanösvény kipróbálása, a bakonybéli Gyilkos-tó történetének
megismerése a vonatozás közben, valamint egy érzékenyítő
foglalkozás és egy bűnmegelőzési előadás meghallgatása. Mint
minden tábor, ez is ismerkedéssel kezdődött és beszélgetéssel
zárult.
Július második felében egy Varázslatos hét következett,
mivel a tábor megálmodója olyan tematikát talált ki, amiben sok
volt a különlegesség, „titok”. A gyerekek a hét folyamán egy kis
színdarab forgatására készültek, melyhez ők találták ki a
szereplőket, történetet és szöveget. Ehhez volt segítségükre Haik
Viktória színésznő, aki kulisszatitkokat is elárult. A tábor
ellátogatott Pannonhalmára a gyógynövénykertbe, ahol
szakvezetéssel megismerkedhettek az ott található növények
hatásaival, gyógyító erejével, valamint csoki-kóstoláson is részt
vettek. Ezen a héten is volt állatsimogatás és kirándulás
Olaszfaluban. A csütörtökön esedékes forgatás előtt smink,
frizura és köröm készült a lányoknak, ahol helyi vállalkozók
segítettek a szépülésben. A hetet egy meglehetősen misztikus
program zárta, mivel mobil szabadulószoba került kihelyezésre.

Az augusztust Állati jó élmények-kel kezdtük. Ezen e
héten az állatok, a felelős állattartás és állatvédelem volt a
középpontban. A hét elején a Bakonyi kutyasuliba látogatottak el
a gyerekek, valamint vendégük volt egy állatorvos, aki a
kisállatok egészségügyi ellátásáról beszélt, utána pedig kutyás
foglalkozásra került sor. Az ajkai Vahur menhely látogatásával
egybekötve az előzetesen összegyűjtött adományok is átadásra
kerültek, ahol a kutyasétáltatásban is részt vettek.
Balatonalmádiban a Szentesi Farmra látogattak el, és
megmérkőztek a farm-olimpián, amit nagyon élveztek a
gyerekek. Hazafelé a balatoni bobbal csúsztak. A Bakonyi
Természettudományi Múzeum sem maradhatott ki, ahol
múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak. Illetve a hét folyamán
még a veszprémi állatkert meglátogatása színesítette a palettát.
Ezután következett az Időutazás a jelenben. Volt itt múlt,
jelen és jövő. A héten sok volt a mozgásos foglalkozás, így többek
között a kölcsön kapott régebbi típusú kerékpárok, modernebb
sporteszközök (kétkerekű gördeszka, egykerekű bicikli, cirkuszi
mini kerékpár) folyamatosan biztosította a szabadprogramok
tartalmas eltöltését. Illetve a héten két alkalommal a bátrabb
gyerekek az akkor frissen épült pumpapályát is használhatták.
Egy teljes napot töltöttek Császáron Henryxcity-ben, ahol volt
célba lövés, aranymosás, rodeo bika-lovaglás, korabeli vonatozás,
valamint megnézhették az akkori idő épületeit, használati
tárgyait. A túra sem maradhatott ki a heti programból, de ez nem
volt különösebben megterhelő a mindenki által ismert Cuhavölgyben. Ezen a héten is programra került az állatok felelős
tartása, kiképzése, ebben egy rendőr és egy iskolaőr volt a
segítségünkre két kis négylábúval. A hét egyik fő attrakciója a
tűzoltó nap volt, ahol a Megyei Katasztrófavédelem
közreműködésével a füstsátortól kezdve a vizes tömlővel való
célba lövésig a „vakon” vezetésen át minden volt. Egy kis ízelítőt
kaptak a gyerekek a különleges körülményekből. A hét akkor
került lezárásra, amikor minden csapat kiszabadult a misztikus
szobából és megfejtett minden rejtélyt, de csak miután a „jövő
fegyvereivel” lézerharc keretében megküzdöttek egymással.
A szünetet egy Bringatábor zárta, mely a nevéhez hűen
többnyire kerékpározással telt. Egy nap kivételével mindenhova
bringával közlekedett a csapat. A hét folyamán megismerkedtek
a
kerékpár
kötelező
felszereléseivel,
a
kerékpáros
védőeszközeivel, a kerékpár karbantartásával, a biztonságos
közlekedéssel és mások biztonságának szem előtt tartásával.
Bringával jutottak el az eplényi libegőhöz, ahol természetesen a
hegyre feljutás kényelmesebb változatát választották a gyerekek,
de hazafelé újra taposni kellett a pedálokat. Volt ügyességi,
technikai edzés, ahol az extrém helyzetekre is próbálták
felkészíteni őket a kísérők, valamint a megszerzett tudást számon
kérték kvíz formájában, és a jó válaszokért cserébe hasznos
ajándékokat kaptak. Az egy gyalogos napon túrázás volt, ami
végül majdnem versenyfutásba torkollt, mert néhány gyermek
szerint túl lassan sétáltak. Az erdőben tájékoztatást kaptak a
természeti kincsek védelméről, az erdei kerékpározás során
betartandó szabályokról és „kincskeresés” is volt szemétszedés
formájában. A hét egy házi versennyel zárult, ahol minden
gyermek minden tudását beleadva küzdött és nagyon ügyesek
voltak.
Majdnem minden táborunkban részt vettek közösségi
szolgálatot teljesítő diákok, akik a felnőtt szervezők, kísérők
munkáját segítették a programok lebonyolításában, a gyermekek
koordinálásában, felügyeletében. A táboroknak minden esetben
volt egy „megálmodójuk”, aki a fő szerepet vállalta a
szervezésben és lebonyolításban, illetve meghatározta a
résztvevők életkorát, létszámát és mellettük az intézmény
munkatársai segédkeztek.
Összességében elmondható, hogy nagyon aktív és tartalmas
nyarat zártunk. 2022-ben sem szeretnénk lejjebb adni. Ezúton is
köszönjük minden szülőnek, gyermeknek, meghívott vendégnek
és önkéntesnek a közreműködést.
Koós Kata
intézményvezető
ZÖSZK

