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A kommunista
diktatúrák áldozataira
emlékeztek Zircen
A Városháza nagytermének zászlóhármasa fölé
egy fekete lobogót engedtek le, a nemzeti
színekkel terített asztalon egy szál gyertya égett.
Bán Zoltán Elizeus atyára, egykori kormányzóperjelre,
városunk díszpolgárára történő csendes emlékezéssel vette
kezdetét a rendezvény, aki február 21-én távozott az élők
sorából.
A közönséget a szervező Zirci Országzászló Alapítvány
részéről Egervölgyi Dezső kulturális felelős köszöntötte,
külön üdvözölte a Székesfehérvárról és Siófokról érkező
vendégeket.
Emlékezőbeszédet Marton Bernát ciszterci atya
mondott, aki hatvan évet élt az Egyesült Államokban,
nemrégiben az apátság perjelévé nevezték ki. Családját
klerikális reakcióssá nyilvánították a kommunista rezsim
alatt, mert édesapja rendőrtiszt-helyettes, nagybátyja
detektív volt a Horthy-rendszerben, testvérbátyja pedig a
ciszterci rend tagja volt Zircen, akinek felszentelt papként
kellett elhagyni az országot, Amerikába vándorolt ki.
Bernát atya is utána indult, miután leverték az 1956-os
forradalmat Magyarországon.

Diákok a Pál utcai fiúkról –
egy vándorkiállítás kapcsán
Február 15-én érkezett Zircre a Pál utcai fiúk
vándorkiállítás, melynek február 18-a és március
1-je között a Békefi Antal Városi Könyvtár
közművelődési klubterme adott otthont.
A tárlatot több osztály is megtekintette a zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolából;
a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskolából, valamint a környező
településekről is érkeztek diákok, így például a
Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolából.
Valamennyi tanuló és pedagógus egyaránt hasznosnak
és érdekesnek találta a kiállítási anyagot. Többeknek
újdonságokat is kínált a tárlat.
A kiállításon Csaba Lilla kalauzolta végig az
osztályokat, akivel a diákok a könyvhöz kapcsolódó totó
segítségével próbára tehették előzetes ismereteiket,
valamint feleleveníthették a regényhez kapcsolódó
élményeiket is. (A riportokat a 4. oldalon olvashatják.)

Marton Bernát atya, a zirci apátság perjele emlékezett a
kommunista diktatúrák áldozataira, rendtársaira

Mint mondta, az ’56-os menekültek – akik
„zugnovíciátust” végeztek – meséltek neki a hazánkban
maradt, hősiesen szenvedett rendtagokról, akik közül
háromnak az alakját idézte meg három nappal február 25e, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja előtt:
Endrédy Vendel apátét, Sigmond Lóránt atyáét – aki a
helytartója volt az apátnak, amikor letartóztatták – és
Brenner János Anasztáz vértanúét, akit a tavalyi évben
avattak boldoggá.
(Folytatás a 3. oldalon)

A Ciszterci Rend Zirci Apátsága hozzátartozói és
rendtársai
nevében is, fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva
jelenti, hogy

BÁN ZOLTÁN ELIZEUS
ciszterci rendi áldozópapot,
a Zirci Apátság egykori kormányzóperjelét,
Zirc Város Díszpolgárát
életének 88., szerzetességének 70., áldozópapságának
59. évében,
a szentségekkel megerősítve
2019. február 21-én hazahívta a mennyei Atya.
Istenben boldogult testvérünkért a vigaszt
adó, engesztelő szentmiseáldozatot
2019. március 1-én 11 órakor a Zirci Apátsági
Bazilikában mutatjuk be,
és ezt követően a zirci temető ciszterci
sírkertjében helyezzük örök nyugalomra.
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Egész évben tilos az avar és kerti
hulladék égetése Zirc városában

Szavazatával segítheti a borzavári
iskola mosdóblokkjának felújítását!

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a lakosság
figyelmét, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról
szóló rendelete – a levegőtisztaság védelmére vonatkozóan –
2019. február 5-én módosításra került.
Ennek alapján megszűnt a helyi szabályozás a
zöldhulladék
égetésére,
amely
korlátozott
időszakokban lehetővé tette a szabadtéri égetést. 2019.
február 5-től Zirc város közigazgatási területén, egész
évben TILOS az avar és kerti hulladék szabadtéri
égetése!
A kirándulóhelyeken kialakított tűzrakó-helyen, valamint
saját tulajdonú, belterületi ingatlanon továbbra is megengedett a
kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett, a tűzvédelmi rendelkezések betartásával. A
jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett
tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

A Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola is részt vesz az Iskolamosdó Felújítási
Programban. A sikeres szereplést a közönség internetes
szavazás során segítheti. A program 2015-ös indulása óta 19
iskola mosdóblokkja újult meg, melynek köszönhetően több mint
3000 gyermek iskolai higiéniás körülményeit tette korszerűvé és
kellemesebbé kormányzati és nagyvállalati összefogással. A
támogató cégek mellett a programnak idén is fontos szereplői
lesznek azok az emberek, akik a domestos.hu oldalon április
14-ig leadott szavazataikkal kiválasztják azokat az iskolákat, ahol
a szeptemberi tanévkezdésig megújulhatnak a mosdók. A
környékből, sőt egész Veszprém megyéből a borzavári iskola az
egyetlen pályázatban résztvevő intézmény, támogassuk őket a
céljaik elérésében!

Költségvetést fogadtak el a társulások
A Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa februári ülésén
elfogadta a Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetését 167 208 000 forint összegben. Zirc és Lókút
Óvodatársulás Tanácsa szintén elfogadta a Zirc és Lókút
Óvodatársulás idei költségvetését 226 921 000 forint összegben.

ERDŐLÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁS
A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felhívja a figyelmet, hogy
az üzemi vadászterületén a vaddisznó ellési időszaka miatt,
illetve a vad nyugalmának biztosítása érdekében erdőlátogatási
korlátozást vezet be. A korlátozás időszaka: 2019. február 18.
– 2019. április 14. A korlátozás a kijelölt turistaútvonalakra,
valamint az esetileg bejelentett és engedélyezett rendezvényekre
nem vonatkozik. Kérik a lakosságot, a természetjárókat és a
kirándulókat, hogy az erdei élővilág védelme érdekében a kijelölt
turistaútvonalakat a jelzett időszakban ne hagyják el.

Körkérdés: Hogyan töltötte az első napsütéses hétvégét?

Koós Kata
(a Zirci Önkormányzati Szolgáltató
Központ intézményvezetője)

Pálinkás Rezső
(nyugdíjas)

– Nagyon vártuk már az idei, első
napsütötte
hétvégét,
hogy
kimozdulhassunk
a
szabadba
hosszabb időre is. Rendszeres túrázók
vagyunk, amikor az időjárás engedi,
mindig
útnak
indulunk
vagy
kerékpárral, vagy gyalogosan, sokszor
a kutyánkat is visszük magunkkal,
mert nagyon szeret megmártózni
mindenféle patakban. Mivel igazán
kedveljük a Porvacsesznek-Vinye
útvonalat, ezért az első napsütéses
hétvégén is Vinyébe vonatoztunk a
családdal, onnan a sárga jelzésen
keresztül kirándultunk Csesznekre,
ahol egy nagyon jót ebédeltünk és
kellemesen elfáradva, délután, busszal
érkeztünk haza Zircre.

– Úgy döntöttünk a feleségemmel,
hogy elmegyünk kirándulni, sétálunk
egyet, azért, hogy egy kicsit a friss
levegőn legyünk. Úgy gondoltuk
először, hogy megnézzük az eplényi
sípályát, de mivel szép idő volt, az
pedig egy kicsit árnyékosabb hely,
elhatároztuk, hogy továbbmegyünk,
és végül a veszprémi „zsibvásáros”
piacon kötöttünk ki. Én magam
imádok piacra járni, nagyon szeretem
a hangulatát. Igaz, hogy lejártuk a
lábunkat, mire körülnéztünk, de
hazafelé – hogy mégse maradjon ki –
megálltunk Eplénynél, ahol egy kicsit
sétáltunk még, megtapostuk a havat
és kellemes, jóleső fáradsággal

érkeztünk haza.

Molnár Józsefné
(nyugdíjas)
– Az első napsütéses hétvége
szombatját a Som-hegyen töltöttük a
férjemmel, mert nagyon szeretünk
kirándulni a természetben, és alig
vártuk már, hogy végre előbújjon a
Nap. Vasárnap sem tétlenkedtünk,
egy
veszprémi
túraegyesülettel
barangoltunk. Igazán szép természeti
értékekkel gazdagodtunk, hiszen
túráink alkalmával láttunk újra
fakadó forrásokat, kétszáz éves
tölgyeket, gyönyörű sziklákat –
nagyon kellemes volt kikapcsolódni és
feltöltődni
az
első
igazi
napsugarakban, egy kicsit le is pirult
az arcunk.
(csl)
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A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek Zircen
(Folytatás az 1. oldalról)
Endrédy
Vendel
apátot
személyesen is ismerte az emlékező.
Nagyon megkínozták az Andrássy út
60-ban, amely ma Terror Háza
Múzeumként működik. A kiállított
eszközök között is látni olyat, amivel
a zirci apátot vallatták. Emlékeit
később leírta, és megbocsátott
mindenkinek. Az ’56-os forradalom
idején kiengedték, de szabadsága
nem tartott sokáig. Egészségi
állapotára
való
tekintettel
Pannonhalmára engedték, ahol
azonban szobafogságon volt élete
végéig, soha nem engedték, hogy
visszajöhessen Zircre.
Amikor
letartóztatták,
meghagyta
Sigmond
Lóránt
atyának, hogy tartsa össze a
közösséget, ami nagyon nagy feladat
volt,
hiszen
a
feloszlatáskor
kétszázötven főt számlált a rend.
Lóránt atyának nagy szerepe volt
abban, hogy a „föld alatt”,
úgynevezett
zugnovíciátusként
működött tovább a ciszterci rend,
tartották a kapcsolatot a rendtagok

egymással. Az államhatalom 1950 és
1961 között nem volt képes őt
semmilyen módon elkapni, akkor is
csak besúgók által. Hét évre ítélték.
A börtönben veserákot kapott, két
év elteltével kiengedték, mert nem
tudtak belőle vértanút faragni. Ő is
Pannonhalmára
került,
majd
rövidesen elhunyt.
Brenner
János
Anasztáz
vértanúról sokan hallottak, de az
kevésbé terjedt el, hogy a
szombathelyi egyházmegyés pap is
ciszterci volt élete végéig, pedig be
lehet bizonyítani – mondta Bernát
atya, és azt is megtudtuk, hogy
hogyan. Endrédy Vendel apát és a
dallasi elöljáró – akiből aztán
Anzelm apát lett – leveleztek, és az
egyik levélben, amely közvetlenül
Brenner János meggyilkolása után
keletkezett (senki nem ismerte
Anasztázként, ez a rendi neve volt),
Vendel apát azt írta, hogy „legyetek
szívesen
felajánlani
három
szentmisét Anasztázért”. Ha egy
rendtag meghal, azért három
szentmisét ajánlanak fel, és ha nem

lett volna rendtag Brenner János,
nem mondta volna ezt az apát –
fűzte hozzá az emlékező.
Marton Bernát hangsúlyozta azt
is, a kommunista diktatúrában
mindent átjárt a terror, félni kellett
a besúgóktól, sokszor nem lehetett
tudni, ki miért cselekszi azt, amit
tesz.
Sok
esetben
zsarolás
következményeként
történt
a
beárulás, de voltak önkéntesek, és
sajnálattal jelentette ki, hogy a
rendtársai
között
is
voltak
ügynökök, amit nem tudott, csak a
haláluk után derült ki.
Az emlékező gondolatok után
Egervölgyi Dezső hangsúlyozta, egy
nemzet megmaradása attól függ,
hogy
mennyire
őrzi
meg
lelkiismeretét,
ébren
tartó
személyiségeit az emlékezetében. Az
ünnepségen
szavalatával
közreműködött Wittmann György.
Vecsey Katalin református lelkész
mondott áldást és imádkozott
együtt az emlékezőkkel.
(kg)

Fórumon is meg lehetett vitatni a településfejlesztési koncepciót
Zirc város elkövetkezendő tíz-tizenöt évre szóló
településfejlesztési koncepciójának megalkotásának
folyamatában újabb állomáshoz és egyben a készülő
településrendezési eszközök felülvizsgálatának
kezdeti szakaszához érkeztünk.
Az ősszel lefolytatott közösségi tervezés folytatásaként
került megrendezésre a fórum.
Ennek munkamenetét már nem a csoportmunka
határozta meg, sokkal inkább volt hasonló a hagyományos
fórumokhoz, azonban módszerében lényegesen eltért attól. A
hasonlóság abban állt, hogy míg a közösségi tervezés során
tartott fórumokra elsősorban társadalmi csoportok vagy azok
képviselőinek megkeresésével történt a fórum résztvevőinek
meghívása (de bárki jöhetett), itt a hagyományos módon
(képújság, hírműsor, internetes oldalak, kifüggesztés a város
különböző pontjain) történt a meghívás, illetve nem
csoportosan
dolgoztunk,
hanem
egy
közösségként
gondolkodtunk a felvetett kérdésekről.

A hagyományos fórumon frontális előadásmóddal
történik a tervezet ismertetése, és arra reakciók tehetők, kvázi
kész terv bírálójává alakul a közösség. Ezen a fórumon ennek
nyoma sem volt, a tervezők, döntéshozók és résztvevők
beszélgetésben, párbeszédben alakították a terv tartalmát.
A fórum első részében a tervezők tájékoztatták az
összegyűlteket a készülő településrendezési eszközökről,
röviden ismertették a tervezési folyamatot és a készülő
tervfajtákat, valamint ismertették a településfejlesztési
koncepció munkaanyagát, melyet a közösségi tervezés és a
megalapozó tanulmány, valamint a szakági koncepciók és
stratégiákban foglaltak alapján készítettek el.
A következőkben kérdéseket tettek fel a résztvevők,
valamint észrevételek is megfogalmazódtak. A beszélgetés
során új elemként megfogalmazódó észrevétel volt a
közterület-felügyelet eddig megoldatlan kérdése, vagyis
valamilyen konstrukcióban igény lenne egy ilyen rendszer
működtetésére.
A kérdések kapcsán a másik témára, a településrendezési
eszközökre is rátért a fórum. A résztvevők részéről
területhasználati konfliktusok kerültek elő. Az önkormányzat
képviselői és a tervezők a fórumon is kérték, és ezúton is
jelzik, hogy az észrevételeket írásban tegyék meg, hogy az
minden szereplő számára egyértelmű legyen a tervezés és
döntéshozatal során.
A településfejlesztési koncepciót továbbra is lehet
véleményezni írásos formában a foepitesz@zirc.hu e-mail
címre vagy a Zirci Városházára eljuttatva.
Várszegi Bernadett – főépítészi referens
A településfejlesztési koncepció megtekinthető Zirc város
honlapján, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építési Osztályán
(fsz. 109-es iroda) és a Békefi Antal Városi Könyvtárban
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Diákok a Pál utcai fiúkról – egy vándorkiállítás kapcsán
(Folytatás az 1. oldalról)
A III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium
és
Alapfokú
Művészeti Iskola két diákja,
Fenyvesi János (9/M.), Tárnok
Emese (9/A.) és az intézmény
magyar
szakos
pedagógusa,
Horváth
Zsuzsanna
a
következőképpen látták a kiállítást
és ébresztették fel magukban a
regényhez fűződő emlékeiket.
– Milyen olvasmányélményeid
vannak a regényről?
Fenyvesi János: Igazából nagyon
tetszett a regény, mert nagyon izgalmas,
nagyon jó a cselekménye, valósághű.
Nagyon jó olvasmányélményt nyújthat
fiataloknak, idősebbeknek egyaránt.
Tárnok Emese: Először 5. osztályban
olvastam a Pál utcai fiúkat, mint
kötelező olvasmányt, már akkor is
nagyon tetszett, érdekesnek találtam a
történetet, magával ragadott, bár akkor
még volt jónéhány dolog, amit nem
értettem igazán, mert meg kell érni
hozzá. Szerintem a regény egy olyan
könyv, ami minden korosztálynak szól,
mert olyan a történet, amely mindenki
számára élvezhető.

– Ki a kedvenc szereplőd a
regényből és miért?
F. J.: A kedvenc szereplőm Geréb volt,
mert oly nagyon gyakori emberi
tulajdonságokat képvisel, mint az árulás
vagy az irigység – ezek nagyon reális
dolgok. Mert sajnos ilyenek az emberek.
T. E.: Legjobban Bokát kedveltem,
mert igazságos, mindig mások érdekeit
nézi. Nemecseket is egyenrangúként
kezelte, védte őt. Egyáltalán nem viselte
el
azt,
ha
más
valamilyen
igazságtalanságot követett el, emiatt
Gerébet se fogadta vissza, pedig ő
megpróbálta jóvátenni a bűnét. Nagyon
becsületesnek tartom Bokát.
– A cselekményszálból mi volt
az, ami a legjobban megmaradt
benned?
F. J.: A legérdekesebb történés a
háború volt, amikor a hűséges
Nemecsek is visszatért, pedig már
haldoklott. Annak ellenére is kiállt a
grundért, hogy tudta azt, ez az életébe is
kerülhet és került is.
T. E.: Láttam a regény színpadra
alkalmazott változatát a Vígszínházban
és ebből kiindulva nagyon tetszett az a
jelenet,
amikor
belopakodnak
a
Füvészkertbe és kémkednek, hogy ki az

áruló. A legmeghatóbb pedig az a jelenet
volt számomra, amikor Nemecsek
meghal és Boka ott van mellette az
utolsó pillanataiban.
– Mi a véleményed a regény
filmváltozatáról?
F. J.: Jó film volt, de nem maradt hű
teljesen a könyvhöz. Viszont, ha nem
olvastam volna a könyvet, akkor is egy
nagyon élvezhető film.
T. E.: Azt gondolom, hogy nem rossz a
film, csak nekem az nem tetszett benne,
hogy nem magyarok a szereplők. Ezt
nem nagyon értettem, hogy eleve egy
magyar könyv és magyar helyszínen
játszódik, akkor miért nem lehetett
hozzá magyar szereplőket választani?
Ettől függetlenül nagyon jók a színészi
alakítások, és maga a film is jól sikerült.
– Hogyan értékeled a kiállítást?
F. J.: Nagyon értékesnek értékelem,
szerintem mindenki megtalálja a saját
maga
érdekeltségébe
tartozó
információkat. A kiállítás anyagából a
grund térképe ragadott meg a
legjobban, mindig nagyon megakad
rajta a szemem. Ahhoz képest, hogy a
grund egy játszótér volt, mégis
mennyire egy komplikált hely volt.
T. E.: Sok olyan dolgot fedeztem fel a
kiállításon belül, amit nem ismertem
még.
–
Tanárnő,
miért
érezte
fontosnak,
hogy
a
diákjai
megtekintsék a Pál utcai fiúk
vándorkiállítást?
– A diákjaim mindig nagyon
boldogok, ha magyaróra keretében
valami mást is csinálhatunk azon kívül,
hogy többnyire különböző szövegekkel
bíbelődünk. Bármi, ami interakció, az
tökéletes a számukra, többek között
ezért is hoztam el őket a kiállításra.

–
A
tanárnőben
milyen
élményeket ébresztett a
kiállítás?
– Nekem nagyon tetszett.
Igazán kedvelem az olyan
jellegű tárlatot, amely
modern,
már-már
posztmodern, úgyhogy ki
is emelném a QR-kódokat
a kiállítás anyagán belül.
Újdonság volt számomra, és
nem tudtam ez idáig, hogy a Fábri-féle
filmet
Oscar-díjra
jelölték.
Összességében
a
kiállítás
maga
élményszerű volt és az ismereteimet is
gyarapította.

A Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi
Nyelvoktató
Általános Iskola 6/B osztályos
diákjaiból – Buda Tekla, Kutasi
András, Takács Dorka – is
élményeket, emlékeket hívott elő a
kiállítás.
– Melyik szereplővel tudtál a
leginkább azonosulni a regény
alakjai közül?
Buda Tekla: Nemecsek Ernő volt a
kedvenc szereplőm, mert amikor beteg
volt, akkor is kitartott a Pál utcaiak
mellett. És szerintem a kitartás, az egy
fontos tulajdonság.
Kutasi András: Áts Ferivel, mert
méltóságteljes és igazságos volt, és
ezeket nagyon fontosnak tartom.
Takács Dorka: Nemecsekkel tudtam
a leginkább azonosulni, mert kedves,
aranyos, jószívű fiúnak találtam. És ő
volt az, aki a grundért még az életét is
feláldozta.

– Melyik volt a kedvenc részed a
regényből?
B.T.: A kedvenc részem az volt,
amikor Boka, Nemecsek és Csónakos
belopakodtak a Füvészkertbe és kitűzték
a táblát, hogy „Itt jártak a Pál utcai
fiúk”.
K. A.: Amikor Áts Feri megtudja, hogy
a két Pásztor einstandot csinált a
Nemecsekkel.
– Volt-e olyan eleme a tárlatnak,
amely újdonságot jelentett a
számodra?
T. D.: Igen, a 11 tabló közül az egyik
azokat a játékokat mutatta be,
amelyeket a Pál utcaiak is játszottak és
ezeket nem ismertem.
– Mikor olvastad először a
regényt?
K. A.: Még alsóban egyszer olvastam,
ekkor úgy ajánlották nekem, utána
pedig ötödik osztályban
olvastam el újra, mert az
volt a házi olvasmány.
A hatodik osztályosok
kísérője, az általános iskola
magyar szakos pedagógusa,
Futóné Berki Katalin is
hangsúlyozta, hogy nagyon
hasznosnak találta a tárlatot,
és valamennyi tanulótól nagyon pozitív
visszajelzéseket kapott.
Csaba Lilla

2019. február 28.
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Az
1848-49-es
forradalom
és
szabadságharcra emlékezik Zirc városa
2019. március 15-én (pénteken) 10.00 órai
kezdettel. Koszorúzás a Március 15. téren, majd
megemlékezés a Városházán. Ünnepi beszédet mond
Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke. "De
szabadok vagyunk!" címmel műsor a veszprémi TIT Váci
Mihály Irodalmi Színpad előadásában. Az ünnepség
keretében kerül sor Zirc város I. félévi középiskolai
tanulmányi ösztöndíjainak átadására is. A műsorban
közreműködik Szakács Ildikó és a Zirci Fúvósok.

Nyugdíjasklubok megyei sakk- és rejtvényfejtő
versenye március 7-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel
a Békefi Antal Városi Könyvtárban.
Március 8-án, pénteken 16.30 órakor Nőnap és a
Zirc Városi Nyugdíjas Klub tagjainak kézimunka kiállítása
a Városi Könyvtárban.

KOCSITOLÓ VERSENY A VÁGTÁN
Az idei évben ismét kocsitoló versenyt rendeznek a
Bakonyi Vágtán, 2019. augusztus 19-én, a ZircTündérmajor-i Tündér Farmon. A szervezők a vállalkozó
szellemű településekről várnak egyenként 6 fős csapatot
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(3-3 fiú, lány). A verseny a vágta előfutamára készített
pályán zajlik, és kézi erővel kell célba tolni a szekeret. Táv:
200 méter a lovas-pályán. A verseny győztese továbbjut a
középdöntőre, ahonnan a leggyorsabb szekér a Hősök
teréig „gurulhat”, vagyis automatikusan továbbjut a
Nemzeti Vágta kocsitoló futamára. Nevezési díj nincs, a
kocsikat Kocs település biztosítja! Nevezni a Bakonyi
Vágta honlapján, a www.bakonyivagta.hu oldalon
lehet, a „Kocsitoló verseny” menüpont alatt.

MÁRCIUSI VÉRADÁSOK
Március 7. 12.00-18.00: Zirc Iskolák / Zirc Városi
Véradás – Művelődési Ház
Március 19. 15.00-18.00: Bakonynána, Kultúrház
Március 26. 15.00-18.00: Csetény, Általános Iskola

SZABADIDŐ KLUB
A Család- és Gyermekjóléti Központ korosztályonként havi
egy alkalommal, március és június között szabadidős
programokat szervez diákoknak: beszélgetés, sport,
társasjátékok, pingpong, activity, kézműveskedés. Az első
időpont általános iskolásoknak március 5. 16.00–18.00
óra, középiskolásoknak március 19. 17.00–19.00 óra.
Helyszín: Művelődési Ház (Alkotmány u. 14.).
Érdeklődni további információért a 30/162-1642 vagy a
30/162-1643 számon lehet.

H I R DET É S

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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Elhunyt Katona Ferenc
Farkas ciszterci atya
KATONA FERENC FARKAS ciszterci
rendi áldozópapot életének 90.,
szerzetességének 71.,
áldozópapságának 61. évében 2019.
február 9-én hazahívta a mennyei Atya.
Katona Ferenc Farkas 1929. május 8-án
Tápiósülyön
született.
Középiskolai
tanulmányait a budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban
1939–1947 között végezte. 1947. augusztus 29-én Zircen a
Ciszterci Rendbe lépett, 1948–1950 között teológiai
tanulmányait végezte Zircen. 1950 szeptemberében

A „királyszoba”
Zircen
A királyszobaként emlegetett
lakosztály a Zirci Ciszterci Apátság
rendházának első emeletén található,
terasza a díszudvarra néz. 1901-ben
rendezték be, abból az alkalomból,
hogy az uralkodó, Ferenc József
Zircre látogatott.
Ferenc József két alkalommal járt
Zircen. Először az 1852-es körútja
során, amikor az 1848-49-es
szabadságharc leverése után ifjú
császárként először járt a magyar
tartományokban.
Személyes
megjelenésével változtatni kívánt
az országban uralkodó negatív
közhangulaton. Bécsből hajóval
érkezett Budára június 5-én. 10
napos alföldi körútját követően a
Dunántúlra
utazott,
Székesfehérvár,
Szekszárd,
Kaposvár meglátogatása után
Keszthelyen hajóra ült. Öt órás
balatoni hajózás után érkezett
Füredre.
Innen
kocsival
Veszprémbe utazott, majd a zirci
és a pannonhalmi apátság
érintésével érkezett Győrbe. A zirci
Historia Domus bejegyzése szerint
„1852. június 30-án emlékezetes,
hogy Őfelsége Ferenc József császár
Zircen volt… Albrecht főherceggel és
nagy
kísérettel.
Megnézte
a
templomot és az új apátságot.”
A következő látogatás csak terv
maradt. Splényi báró emlékiratai
szerint, az 1857-es út során „Ferenc
Józsefnek Zircen kellett volna egy
napot töltenie és kihallgatásokat
adni, ez azonban Villax főapát
haldokló állapota miatt elmaradt.”
A
vasúthálózat
fejlődésének
köszönhetően később a császár
vonaton utazott, ez gyors volt és
kényelmes.
Így
érkezett
1901.
szeptember 5-én 6.15-kor a zirci
állomásra, és maradt szeptember 7-ig.
A király látogatását az apátságban
nagy munkálatok előzték meg.

2019. február 28.

elöljárói
bíztatásra
több
növendéktársával
elhagyta
az
országot, majd letartóztatták és
1950–1954 között bebörtönözték.
1954–1957: budapesti gyári munkás
és a Hittudományi Akadémia teológus
hallgatója. 1957. június 23-án
szentelték pappá Győrben. Káplán
1957–1959: Halásziban, 1959–1962:
Szőnyben, 1962–1972: Sopron, Szent
Domonkos templomban, 1972–1976
Sopron: Szent Margit plébánián.
Plébános 1976–2007: Hidegségben. Lelkész 2007–2011:
Zircen, a Szent Bernát Idősek Otthonában.
2011-től nyugállományban.
(Forrás: zirciapatsag.hu)

Kialakították a lakosztályát, amely egy
fogadószobából és két kisebb szobából
állt. Szép intarziás parkettával
burkolták, a falakat elegáns sötét
színű
tapéta
borította.
Két
nagyméretű portré volt benne
Erzsébet királynéról (Sisiről) és
Ferenc Józsefről, a fogadószobában
két szalongarnitúra. Renoválták a
rendházat is. A király tiszteletére
villanyvilágítást
vezettek
be
a
templomban, a kolostorban, a főtéren.
Mivel tudott volt, hogy Ferenc József

Képeslap az 1930-as évekből

reggel 5 órakor kel föl, sétát tesz, a
kert (park) útjait murvával szórták föl,
a fák száraz ágait levágták, hogy a
király zavartalanul sétálhasson.
A zirci program az állomáson
kezdődött, ahol katonai nobilitások,
és a zirci intelligencia fogadta az
uralkodót. Másnap a hajmáskéri
lőgyakorlatot tekintette meg, ami az
utazás egyik célja volt. Ekkor készült
el a hatalmas katonai lőtér, a tüzérség
és a lőiskola főépülete. Előtte a ZircHajmáskér
közötti
utat
is
újjáépítették. Zirc városában is ebben
az évben készült el több épület, így a
Járásbíróság épülete (a mai Petőfi
Sándor utcában), felszentelték az
elkészült kálvária kápolnát is. A király
elégedett volt a zirci fogadtatással,
magánpénztárából
Zirc
község
szegényalapja részére 600 koronát, a
tűzoltó egyesületnek 400 koronát, az

Erzsébet kórház részére 2000 koronát
adományozott.
A királyi látogatás emlékét egy
zirci anekdota is megőrizte. A
nagyszámú kíséret kiszolgálására
berendelték a zirci borbélyokat is,
szigorúan meghagyva, hogy nem
szabad beszélgetést kezdeményezni a
vendégekkel. Így ment az apátságba
Farkas József neves zirci fodrász és
borbély, akinek a nevéhez több
anekdota
is
kötődik.
Amikor
előkészítette
vendégét
a
borotváláshoz, a tükörbe pillantott,
és egyszerre kiáltottak föl: „Josef!
Heinrich!” Ugyanis a 20 éves
hadapród, aki Ferenc József
kíséretében Zircre érkezett, Werth
Henrik volt, aki ugyanabból a
Torontál
vármegyei
faluból
származott, ahonnan Farkas József.
(Werth
Henrik
Rezsőházán
született
1881-ben,
hadapród,
később katonatiszt, a második
világháborúban a Magyar Királyi
Honvédség vezérkari főnöke volt, a
Szovjetunióban halt meg 1952ben.)
Az
anekdotát
Lőrincz
Máriának és Lőrincz Margitnak
köszönhetjük.
A
királyszobában
a
későbbiekben több neves, nagyhírű
személy is lakott vendégként, 1901.
októberében mindjárt a trónörökös,
Ferenc Ferdinánd. A szerzetesrendek
feloszlatása
után
1950-ben
itt
állomásozott a katonaság, aggok háza
működött
az
épületben,
magánlakások is voltak itt, majd az
ipari
tanulók klubhelyisége és
könyvtára működött benne.
Források:
- Manhercz Orsolya: Magas rangú
hivatalos utazók Magyarországon a Bachkorszakban. Ferenc József magyarországi
látogatásai 1849 és 1859 között. – ELTE
BTK, 2012. Doktori disszertáció.
- Splényi Béla emlékiratai / válogatta
Kendi Mária. Bp., 1984.
- Veszprém Vármegye c. lap 1901.
évfolyama

Cuhavölgyi Klára
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Egy csoport a családokért – megalakult a Zirci Családháló.pont
Zircen is megalakult a Családháló.pont, melyhez
az országos szervezettől kaptunk segítséget.
Tavaly nyáron kerestek meg minket az országos
szervezők a családos cserkésztáborban, hogy alakítsunk
Zircen is egy csoportot. Ismertették velünk a közösség
feladatait, hogyan tudnánk a zirci családoknak segíteni,
programokat szervezni nekik. A táborban résztvevő
családokkal
megbeszéltük,
mi
hogyan
tudnánk
működtetni Zircen is egy Családháló.pont csoportot.
Lelkesen készültünk az első rendezvényünkre, amit ősszel
a Pintér-hegyi Parkerdőben tartottunk egy vidám családos
akadályverseny keretében, ahol gulyáslevessel és
süteménnyel vendégeltük meg a résztvevőket.
Következő programunkkal bekapcsolódtunk a város
karácsonyi rendezvénysorozatába: a Zirciek Adventje –
Mindenki Karácsonyán kézműves foglalkozást tartottunk a
Városi Könyvtárban. Örömünkre sokan eljöttek és szép
karácsonyfadíszeket, ajándékokat készítettek velünk.

Idén február 9-én hivatalosan is megtörtént a
megalakulásunk, megkaptuk a logónkat, amit ezentúl
mindig kitehetünk programjainkon, jelezve: mi vagyunk a
Zirci Családháló.pont.
Alakuló ünnepségünkre eljött Székely Attila, a
Családháló országos szervezője, aki ajándékokat hozott a
zirci csoportnak, és bemutatta az országos szervezetet,
amihez csatlakoztunk. A 2011-től működő Családháló.hu
online családi magazin és közösség célja a fiatal családok
támogatása. Honlapjuk a családok lehetőségeiről,
nehézségeiről, örömeiről szól, aktuális hírekről informál,
kulturális programot kínál, kitekintést nyújt a világba,
pozitív családmodelleket mutat be, gyakorlati tanácsokat

Mi, hol,
mikor? –

ajánl. A gyorsan népszerűvé vált internetes portál körül
nagy követő tábor alakult ki, ezért határoztak a
továbblépésről:
rendezvényeket,
családi
napokat,
konferenciákat, képzéseket szerveznek, és nemzetközi
kapcsolatokat is ápolnak. A 2014-ben kezdeményezett
Testvércsalád mozgalom a magyarországi és a kárpátaljai
családok közötti személyes kapcsolat erősítése, a közös
élmények érdekében határon inneni és túli családokat köt
össze. Internetes szavazás útján már hét alkalommal
adományoztak Családháló díjat olyan szakembereknek és
szervezeteknek, akik kiemelkedően sokat tesznek a
családokért, a gyermekekért. A magyar kormány is
elismeri az országos szervezetet, amely európai uniós
projektjének köszönhetően anyagi támogatást is tud
nyújtani rendezvényekhez, konferenciákhoz, képzésekhez,
így nemcsak a közösségnek, de a településnek is nagy
lehetőség rejlik egy helyi csoport működésében, hiszen a
családokkal, a gyermekekkel törődni és közösséget építeni
fontos dolog.
A Zirci Családháló.pont ünnepélyes megalakulását
hangulatos farsangi bállal és sok-sok vidám játékkal
ünnepeltük a Művelődési Házban.
Csoportunk célja, hogy minél több érdekes,
családoknak szóló programot szervezzünk, melyekre
nagyon várjuk a zirci, de akár a vidéki családokat is.
Előadásokat és különböző tréningeket is tervezünk, és a
városban szervezett programokba is igyekszünk
bekapcsolódni a jövőben. Nagyon bízunk benne, hogy jól
tudunk majd együttműködni a Művelődési Házzal és
másokkal is, akik családoknak kínálnak programokat
Zircen.
Csoportunk megtalálható a facebookon, mint zirci
családháló.pont, és a városban elhelyezett plakátokon is
láthatjátok programjainkat, melyekre szeretettel hívjuk a
családokat: a legkisebb gyermektől a legidősebb dédiig
mindenkit örömmel látunk. Gyertek közénk, játsszunk,
vagy éppen tanuljunk együtt! Ha valakinek van ötlete a
programokkal kapcsolatban, azt is szívesen vesszük, pl.
milyen
előadókat
hívjunk,
milyen
tréningeket
szervezzünk?
Következő programunkat a Húsvét jegyében
rendezzük meg – és az önálló rendezvényeink mellett
találkozhattok majd velünk többek között a Városi
Gyermeknapon, a Bakonyi Betyárnapokon és a Zirciek
Adventjén is.
Mindenkit szeretettel várunk, legyetek ti is aktív
tagjai a Zirci Családháló.pont csoportnak!
Kondoráné Lehel Ágota – csoportvezető

E.ON
Zirc, Fáy A. u. 7.
Kedd: 14.00–18.00
Csütörtök 8.00–14.00

HIVATALI KISOKOS
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV)
Zirc, Petőfi S. u. 4.
Minden héten szerdán
8.00–12.00, 13.00–15.00

Nemzeti Közművek (NKM)
Földgáz
Zirc, Damjanich u. 3. /Posta/
Hétfő: 14.00–18.00
Szerda 12.00–16.00

Kormányablak
Zirc, Március 15. tér 1.
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd, Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara
Zirc, Fáy A. u. 7.
Hétfő, Kedd, Szerda: 7.30–16.30
Csütörtök, Péntek: 7.30–14.00
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Belakták az áruházi dojót, várják az eredményeket
Azok a kislányok, kisfiúk, akik öt óra előtt pár
perccel nagy lelkesedéssel öltik magukra a judós
ruhát és egy, már több év óta lerakott tatamira
léphetnek, nem tudják, milyen volt az, amikor
háromszáz
négyzetméter
szőnyeget
kellett
megmozgatni edzés előtt és után. Azaz, hogy
mégiscsak tudják, mert a mesterek mesélnek
nekik róla.
– Most érezzük úgy, hogy belaktuk a dojót,
megtanultuk használni, élni a lehetőséggel, hogy ez itt van,
de mindig elmondjuk azoknak a gyerekeknek, akik már
ebbe a „luxus kategóriába” érkeztek, hogy nem volt ez
mindig így – mondja Vincze Lajos, a Vincze Judo Club
Zirc edzője, társelnöke, aki ezúttal fiával, Vincze Balázzsal
vezényli
az
edzést.
Keményen
készülnek
a
versenyszezonra, legutóbb Siklóson tették próbára
tudásukat a növendékek.
Az Alkotmány utcai áruház tetejében bő két évvel
ezelőtt átadott edzőterem módot ad arra, hogy nyáron is
tartsanak edzéseket, vagyis nincs már olyan évszak a
Bakony szívében, amely judo nélkül telne el. Óriási előny
továbbá, hogy csoportbontásban tudják végezni az
edzésmunkát, a kezdők kezdenek, aztán a haladókkal
haladnak tovább, február 20-án pedig egy regionális
keretedzésre is Zircen került sor, a klub növendékei
mellett több nagyvárosból érkeztek judokák. Vincze Lajos
hangsúlyozza, hogy nagyon jó a kapcsolatuk az
épülettulajdonos Zirc-Coop Zrt-vel, amely befogadta őket
és segítőkész mindenben.

Ők a legifjabb generáció, bár betegség miatt erről az
edzésről többen hiányoztak

A Vincze Judo Club taglétszáma növekedett az elmúlt
időszakban, a kondicionális eszközök melletti kis
íróasztalról pontos adatok érkeznek: kereken nyolcvanan
léptek be a tradicionális családi sportvállalkozásba,
vannak köztük helyiek, környékbeliek, kicsik, nagyok, fiúk,
lányok, hölgyek, urak, vegyesen, és nagyon jellemző a
testvérek, családok jelenléte.
Az
iskolaválasztás
miatt
elengedhetetlen
a
lemorzsolódás, de sikerült kitaposniuk az utat ahhoz, hogy
a tanítványok – ha nem tudnak visszajárni Zircre –
máshol folytassák a pályafutásukat. Az elmúlt évek
építőmunkájának eredményeként már kezd felnőni egy új
versenyzőgeneráció, akik lelkesen, kitartóan járnak az

edzésekre, s vannak közöttük többen, akik már a
diákversenyeken
is
bizonyították
tudásukat,
tettrekészségüket. Az edző kiemeli, hogy a gyerekek az
iskola leterheltsége mellett áldozzák az idejüket a sportra,
ami nagyon nagy szó, és ebben elévülhetetlen érdemük
van az őket támogató szülőknek is.
A szakosztályi rangsorban is folyamatosan araszol
előre a Vincze Judo Club, a tatamira érkezik egy táblázat,
amiből kiderül, hogy Veszprém megyében csak a pápaiak
előzik meg a zircieket, de ott teljesen más alapokon,
akadémiai szinten működik a sportág. A Zircen folyó
munka minőségét az is jól mutatja, hogy a
megyeszékhelyről is kijárnak ide edzésekre.
Heti öt foglalkozást tartanak, ebből háromszor –
hétfőn, szerdán és pénteken – judo-edzést, kétszer pedig –
kedden és csütörtökön – erőnléti edzést, amire a
klubtagokon kívül a civil lakosság is jöhet, és élnek is a
lehetőséggel, alkalmanként mintegy harmincan veszik
igénybe a szolgáltatást. A kissé feszített tempót csakúgy
tudják tartani, hogy Vincze Ferenc és Vincze Lajos
klubvezetők, edzők munkáját Vincze Balázs is segíti, aki
már régóta a család harmadik generációjának feketeöves
mesterei közé tartozik, tavaly pedig sikeresen elvégzett egy
OKJ-s edzői tanfolyamot. A korábbi válogatott, Európabajnokságot is megjárt sportoló két évvel ezelőtt sérülést
szenvedett, ami miatt ideiglenesen abba kellett hagynia a
judózást, de azt mondja, hogy szeretne visszatérni a
tatamira, miközben persze építgeti edzői karrierjét.
Apa és fia együtt tartja az edzést. Persze előfordulhat
az is, hogy apák és fiaik tartják együtt a foglalkozást,
hiszen Vincze Ferenc fiának, Vincze Botondnak is megvan
ehhez a képzettsége. Az edzés kezdetét a riport kedvéért
sem csúsztatják el, percre pontosan öt órakor megtörténik
a tiszteletadás, aztán máris rója a köröket a klub legifjabb
generációja az egyre otthonosabban berendezett dojóban.
Az edzők pedig nem csak az alapvető fogásokat,
gyakorlatokat mutatják, hanem ha kell, öltöztetik a
gyerekeket, gyógyítgatják az oviban, isiben szerzett
karcolásokat.
A tatami teljes szélességében, a tükör fölötti polcon
serlegek, a sort egy díszoklevél zárja, amely Zirc városának
a klub részére adományozott különdíjáról tanúskodik. Ez
egy hosszabb időszakért járó elismerés, 2017-ben volt
ötven éve, hogy id. Vincze Ferenc 3. danos judo-mester
lerakta a sportág alapjait Zircen. – Töretlen a tenni
akarásunk és az ambíciónk. A gyerekek, szülők hálásak és
nagyon örülünk annak, hogy a város is elismeri a klubban
folyó munkát. Ahogy édesapánk megnyitotta az utat, úgy
próbáljuk azt végigvinni – szögezi le Vincze Lajos.
Hangsúlyozza, hogy nem elsődlegesen az a fontos, hogy a
Vincze család működtesse a klubot, hanem hogy Zircen
életben maradjon a judo, ezért remélik, hogy a
tanítványok közül is kikerülnek majd segédedzők,
biztosítva a sportág hosszú távú jövőjét.
Az edzőteremben feltűnik egy régi kolomp, igazi
ereklye, amelyet egy tapolcai edző hagyományozott át a
Vincze családra. Amikor a gyerekek sorra hányják a
bukfenceket a szőnyegen, a mester egy pillanatra
megkongatja a kolompot. Nem mint vészharang szól,
hanem inkább egy jel, amely felhívja a figyelmet, hogy a
zirci judo él és még sokáig élni fog.
(kg)

