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Kisült a 
mézeskalács is 

 

 
 
Átadták a Népi Kézműves 
Alkotóház felújított műhelysorát  

(4. oldal) 
 

 
 

 
 

 

Már öt éve rendeznek 
ZIRC30 Túrákat 

 
„Tavaszköszöntő” túráira várta 
a Bakonyt és a kirándulni 
szeretőket a Művelődési Ház. 
 

 
 

(16. oldal) 

„Isten odaadta 
életét és elvette 

halálunkat” 
 

 
 
Bérczi L. Bernát zirci apát 
ünnepi gondolatai (3. oldal) 
 
 
Folytatódott a Zirc és 
Bakonybél települések által 
kezdeményezett turisztikai 
együttműködés kialakítása a 
bakonyi térség 
önkormányzatainak 
részvételével a zirci 
Városházán. (5. oldal) 
 

 
 
 
A Magyar 
Költészet 
Napját 
ünnepeltük 
 
Programkörkép, 
diákok kedvenc 
versükről (6-7. oldal) 

Útfelújítás, 
ingatlanértékesítés, 

építési telkek 
 
Belterületi utak felújításával, 
ingatlan-értékesítéssel, építési 
telkek kialakításának 
szándékával kapcsolatos 
döntéseket is hozott Zirc 
Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete legutóbbi 
rendes ülésén. (2. oldal)  

 

 
 

 

Fát ültettek Reguly 
Antal emlékére a 

Finnbarátok 
 
Városunk, Zirc ez évben ünnepeli nagy 
szülötte, Reguly Antal antropológus, 
nyelvész, néprajzkutató születésének 
200. évfordulóját. A jeles évforduló 
kapcsán a Bakonyi Finnbarátok Köre 
Egyesület lehetőségeihez mérten, 
különböző szervezetek önzetlen 
támogatásával maradandó módon 
emlékezik meg a kiváló tudósról. 2019. 
április 2-án egy közel öt méter magas fát 
ültettek, amit Regulyról neveztek el.  
 

 
 

(11. oldal) 
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Útfelújítás, ingatlanértékesítés, építési telkek  
 
 
Belterületi utak felújításával, 
ingatlanértékesítéssel, építési telkek 
kialakításának szándékával kapcsolatos 
döntéseket is hozott Zirc Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete legutóbbi rendes ülésén.  
 

A képviselő-testület a Belügyminisztérium által 
meghirdetett, „Önkormányzati fejlesztések támogatása 
2018” felhíváson bruttó 15 millió forint támogatást nyert 
el belterületi utak és járda felújításához, 5 745 083 forint 
önerő biztosításával. Az előző évben megkezdett 
útfelújítások folytatódnak a Liszt Ferenc, a Tölgyfa és a 
Semmelweis utcákban, illetve járdafelújítás megy végbe 
a Bajcsy-Zsilinszky utcában az Ady és Jókai utcák között. 
A projekt megvalósításához kiválasztotta a testület a 
kivitelezőt és a műszaki ellenőrt. A felújítás nyár végére 
várható. 

Kátyúzás is történik a városban, aszfaltos utakon 
körülbelül 1400 négyzetméter, martaszfaltos utakon 
majdnem ugyanilyen mértékű úthiba kijavításáról hozott 
döntést a kivitelező kiválasztásával a képviselő-testület.   

A városi tulajdonban lévő Petőfi utcai ingatlan, 
„Trosits-ház” kérdésével is foglalkozott a képviselő-
testület. Az önkormányzat számára pályázati forrás 
nélkül az ingatlan használhatóságához szükséges külső 
és belső felújítás a saját forrásokon túlmutató vállalást 
jelentene, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
ingatlant értékesítésre jelöli ki és nyílt 
versenytárgyalásos pályázatot hirdet a független 
értékbecslő által megállapított 21 000 000 forint 
kiinduló minimális vételáron az önkormányzati 
rendeletnek megfelelően.  
 

 
Az önkormányzat értékesítésre jelölte ki a Petőfi Sándor utca 8. 

szám alatt található ingatlant 
 

A pályázati felhívás megtekinthető Zirc város 
honlapján vagy a Zirci Közös Önkormányzati 

Hivatal Városüzemeltetési Osztályán. 
 

Magyarország kormánya lakáscélú támogatásokról 
szóló intézkedései nyomán jelentősen megnövekedett az 
új lakások, családi házak építőinek száma, ami azt 
eredményezte, hogy mára Zircen alig maradt építési 
telek. A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről 
szóló rendeletben több beépítésre szánt területen is 
kijelölésre került lakóterület, ugyanakkor az építési 
telkek kialakítása az ahhoz szükséges közmű 

infrastruktúra hiányában nem történt meg. Az 
önkormányzat ezen területek tulajdonosainak a 
megkeresésével kezdeményezi az építési telkek 
kialakítását, első körben az abban való együttműködésre 
a hajlandóságot mérve fel.  

Több rendeletét módosította, illetve felülvizsgálta a 
képviselő-testület. A nevelési intézményekben 
alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata ezúttal a bölcsődei ellátást 
érintette, amelynek továbbra is nulla forintban került 
megállapításra a díja.  

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet is felülvizsgálatra került a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Zirci Járás 
Önkormányzati Társulásának Tanácsa 
intézményfenntartói javaslatának megfelelően a 
képviselő-testület meghatározta a térítési díjakat, melyek 
egy részében minimális emelkedések mutatkoznak.  

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosításának az egyéb pontosítások mellett a 
folyamatosan változó – támogatások igénybevételi 
feltételrendszerét meghatározó – körülmények 
figyelembevételével a rászorultsági jövedelemhatárok 
aktualizálása volt a célja.  
 

 
A képviselő-testület – akadályoztatások miatt – ezúttal öt fővel 

végezte a munkáját  
 

Tiszteletdíjról történő lemondás következtében 
támogatói döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor 
Árpád alpolgármester a Zirci Zeneiskoláért Alapítvány 
keretein belül működő Zirci Fúvószenekar 2019. évi 
tevékenységének támogatásához ajánlotta fel 274 850 
forint összegű tiszteletdíját. Kasper Teréz Ágota 
képviselő a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete 
részére, annak működéséhez, különösen az ez év 
tavaszán megrendezésre kerülő német nyelvterületi 
cserediák program megvalósításához járul hozzá 107 277 
forint összegű tiszteletdíjával. Sztana Éva, a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság külső tagja az Erdélyi Baráti Kör 
Közhasznú Egyesület javára mondott le 122 724 forint 
összegű honoráriumáról.  

A képviselő-testület jóváhagyta a Békefi Antal Városi 
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2018. évi 
beszámolóját és idei munkatervét a könyvtári 
feladatellátásra vonatkozóan.  
 

kg 
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Isten odaadta életét és elvette halálunkat 
 

Bérczi L. Bernát zirci apát húsvéti köszöntője 
 

 
Húsvét keresztény hitünk legnagyobb 

ünnepe. Jézus Krisztus, az Isten Fia 
szeretetből meghal és feltámad értünk. De 
mit jelent ez az embernek? Hogyan érinti ez 
életünket, hogyan hat a hétköznapokra?  

Elsőként azt hiszem – minden kudarc, 
megbántás, veszteség ellenére – ez az élet 
végső jóságába vetett bizalmunkat állítja 
vissza, amit néha nehéz helyzetek vagy mások 
alaposan megtépáznak az emberben. Ugyanis ha 
Istennek ennyire fontosak vagyunk, ha ennyire 
fontos vagyok, akkor mit nem remélhetek, ha 
hiszek Benne?! Ő nem csak karácsonykor leszállt 
az égből, nem csak támogat, tanít minket, nem 
„csak” emberré lett, hanem meg is hal értünk. Azt 
mondja Szent Pál: „Aki saját Fiát nem kímélte, 
hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne 
ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 
8,32) Sőt nem csak meghal, nem csak az 
életét ontja ki értem, hogy bűneimet, az Atyával 
szembeni szeretetlenségeimet, adósságaimat 
lemossa, eltörölje, hanem saját boldog isteni 
életét kínálja nekünk.  

Ő meghalt miértünk, hogy mi is meghaljunk 
önközpontúságunknak, önzésünknek, hogy így 
tényleg a tökéletes isteni szeretet, Ő maga lakjon 
szívünkben. 

Krisztus halálát és feltámadását ünnepeljük, 
de kérlelhetetlenül előjön a saját tökéletlen 
énünknek való meghalás szükségessége, mert azt 
mondja Szent Pál: „Ha … meghaltunk 
Krisztussal, hisszük, hogy (Krisztussal) együtt 
élni is fogunk”. (Róm 6,8) A célt egyértelműen 
látjuk, bár nehéz elképzelni, hogy milyen lesz a 
mennyország, ahol az ember színről-színre látva 
Istennel él. Szinte hihetetlen az a tökéletesség, az 
a boldogság, az a harmónia, ahogy a Szentírás 
leírja. Ugyanakkor nemde az is hihetetlen csoda, 
hogy Isten legyen emberré és Isten itt éljen a 
földön velünk együtt!? Sőt, Ő többet tett, nem 
csak velünk élt, hanem meg is halt, velünk, 
értünk. A feltámadás csodálatosságára – túl a 
számtalan szemtanún – már az is bizonyíték, 
hogy Isten emberré lett és meghalt értünk. 
Hiszen Jézus léte történelmi tény, tagadhatatlan. 
S sokféle út innen nem vezet: vagy az, akinek 
mondja magát – Isten Fia – vagy egy szélhámos. 
Tanítása, csodái, a kereszthalál utáni remegő 
tanítványoknak történt megjelenései pedig 
szavahihetőségét, igazságát tanúsítják. 

Itt a Húsvét, most nyissuk meg 
lelkünket, hogy oda a feltámadt Krisztus 
csodája behatolhasson! Engedjük, hogy az 
Istenbe vetett bizalom vezesse életünket! 
Legyünk tudatosak, hogyha a hétköznapokban 
megpróbáltatás, szenvedés ér, hogy Krisztussal 
együtt éljük meg. Ne feledjük, hogy 
mellettünk van és megadja a reményt, hogy 
nem csak vele együtt szenvedünk, hanem 
feltámadásának ereje megadja, hogy a 
szenvedést elhordozzuk, benne 
megszabaduljunk és majd vele együtt meg 
is dicsőüljünk. Isten ugyanis csodálatos 
cserét csinált: odaadta életét és elvette 
halálunkat. Ezt a fajta cserét nem szokták jó 
üzletnek tekinteni, de Isten végtelen 
szeretetében ezt véghezvitte. 

Isten ugyanis nem a bűneinket akarja 
ránk olvasni, nem az igazságot megtorló, 
hanem kegyelmével a belső 
megigazulásunkat akarja elérni. Azt, hogy 
belássuk, hogy életünk, hétköznapjaink, 
nélküle hiányosak, sokszor hibásak, 
tökéletlenek és önzők. 

Azért lett Isten Fia emberré, hogy mi 
emberek Isten fiai, Isten gyermekeivé 
lehessünk. Krisztus azért halt meg a kereszten, 
hogy a bűn, a hanyagság, a beképzelt nagy-
nagyság miatt magszakadt kapcsolat, Istennel 
való barátság helyreálljon, az ember bensője a 
lelki deformáltságból, szárazságból feltámadjon. 
Ezután az ember már nem kell, hogy ágáljon 
vagy bujkáljon az Isten elől – ahogyan Ádám és 
Éva tette (vö. Ter 3,8kk) – hanem Isten 
szeretettel öleli magához azt, aki bár tökéletlen, 
bűnös, de Krisztus vére által megtisztuló, 
napról-napra megújuló ember. 

Adjon erőt feltámadása 
mindannyiunknak, hogy tudatosan is akarjunk 
bízni benne, mert kimutatta: vállalja értünk a 
halált, tehát Ő nem közömbös és nem hagy el 
minket. Bátran kérjük, hogy Ő alakítson, 
vezessen, hogy a tökéletlenség bennem 
meghaljon és így az Ő feltámadása, szeretete 
éltessen és gazdagítson engem. 

 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok 

minden kedves Olvasónak, s zirci lakónak 
áldott Húsvétot! 
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Átadták az Alkotóház felújított műhelysorát  
 
Április 5-én és 6-án került megrendezésre a Reguly 
Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban az 
Alkotóházak Hétvégéje. A kétnapos esemény az azonos 
nevű európai programsorozat részeként valósult meg. 
Április 5-én a programokat az Alkotóház teljességében 
megújult műhelysorának hivatalos átadása indította. A 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 
műhelyeinek felújítása az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett Kubinyi Ágoston 
Program pályázati forrásaiból valósult meg 2014–2018 
között, négy ütemben.  
 

Az első évi előkészítés után három fázisban készültek el a 
műhelyek: első ütemben az agyagos és szövő, második ütemben a 
kovács és bognár, végül 2018-ban fejeződött be a gyertyás-
mézeskalácsos helyiség kialakítása. Ez utóbbihoz kapcsolódóan 
további támogatásból, a Csoóri Sándor Alap forrásából készült el 
a kemence és a műhely berendezése. A Kubinyi Ágoston 
Programból összesen 36 millió forint vissza nem térítendő 
támogatás révén jöhettek létre a kiállítások.  

Az átadón Ottó Péter, Zirc város polgármestere mondott 
ünnepi beszédet. Városunk vezetője nagyobb távlatokban is 
vizsgálta az intézmény megújulását, emlékeztetett, hogy mindez 
már tízéves múltra tekint vissza, még Illés Ferenc volt a múzeum 
igazgatója – akit a vendégek között megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntött –, amikor megkezdődtek a tervezési feladatok az 
intézmény megújítása érdekében. 2009-ben nyújtotta be a 
fenntartó önkormányzat az első eredményes pályázatát a 
LEADER-hez, illetve ezzel párhuzamosan valósulhatott meg a 
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében egy épületrészt 
támogató pályázat. Majd a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program pályázat eredményeként látogatható tanulmányi raktár 
jött létre az Alkotóház padlásán. A pályázatok összberuházási 
értéke 167 millió forint volt 126 millió forintos támogatási 
összeggel és az önkormányzat ehhez tíz év alatt nem kevesebb, 
mint 41 millió forintos önerőt biztosított.  
 

 
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató és Ottó Péter polgármester  

 
Beszélt arról is, hogy a fejlődés nem áll meg itt, hiszen 

folyamatban van két másik pályázatnak a megvalósítása is, az 
egyik a város legjelentősebb forrásigényű és forrással rendelkező 
turisztikai pályázata, amelynek az össztámogatási összege 400 
millió forintot meghaladó. Ennek a fő projekteleme szintén a 
múzeum fejlesztését szolgálja, a főépület a földszinttől egészen a 
padlásig megújulási folyamaton megy majd keresztül, új 
funkciók kerülnek elhelyezésre, új kiállításokat lehet létrehozni. 
Szintén intézményi területen, a hátsó telekrészen valósul meg 
egy helyi piac az úgynevezett „Zöld város” projekt keretében. 
Arra is felhívta a figyelmet városunk vezetője, hogy nem csak az 
önkormányzatnak voltak sikeres pályázatai, hanem maga az 
intézmény is több eredményes projektet valósított meg az utóbbi 
időszakban, illetve van olyan projekt, amely folyamatban van. 
Ezek is több tíz millió forintos nagyságrendet tesznek ki. Ottó 
Péter polgármester végül köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki 
a pályázatok elkészítésében közreműködött – a hivatali és 
intézményi munkatársaknak, a lebonyolításban résztvevőknek, 

nem utolsósorban a kivitelezőknek. A kézműves alkotásokat 
egyedi daraboknak nevezte, amely rendkívül komoly értéket 
képvisel az alkotója és a használója számára egyaránt. Hozzátette 
azt is, a mesterségek műhelyei annak érdekében készültek el, 
újultak meg, hogy a látogatók az alkotás örömében 
részesülhessenek.   

Ezt követően a múzeum igazgatója, dr. Ruttkay-Miklián 
Eszter ismertette a hétvége eseményeit és bemutatta a múzeum 
újonnan elkészült foglalkoztató füzetét. Ezen felül bemutatásra 
kerültek a Reguly Múzeum új munkatársai is: Gulyás Zoltán 
térképész, aki Reguly Antal térképészeti munkásságának 
kutatásával foglalkozik, Sziráki Zsófia finnugrista a Reguly-
emlékévhez kapcsolódóan segíti a múzeum munkáját, Marton 
Károly és Szőnyegi Zsófia pedig az Alkotóház vezetésével 
foglalkoznak. Ezen a napon debütált az intézmény új programja, 
a „Műhelytitkok”. A körülbelül negyvenöt perces tárlatvezetés 
alkalmával az érdeklődők megismerkedhettek az Alkotóház 
műhelyeihez tartozó mesterségek kulisszatitkaival. A Marton 
Károly által irányított tárlatvezetés péntektől az intézményben 
elérhető programok szerves részét képezi. Ezt követően 
kezdődtek az Alkotóház műhelyeiben a kézműves foglalkozások. 
Az újonnan elkészült mézeskalácsos műhelyben H. Gazder 
Márta vezetésével mézeskalácsok készültek. Id. Hegedűs 
Árpáddal a kosárfonást, ifj. Hegedűs Árpáddal a kovácsolást, B. 
Dobos Terézzel a szövést, Csóti Gabriellával pedig az agyagozást 
próbálhatták ki az érdeklődők. 
 

 
Birtokba vették a látogatók a felújított mézeskalácsos műhelyt 

 
Április 6-án, szombaton a múzeum a tavaszi megújulás 

jegyében szervezett alkotónapján változatos programok várták az 
érdeklődőket. A kézműves foglalkozásokkal párhuzamosan, egész 
nap palánta-cserebere várta az odalátogatókat. A közösségi 
kezdeményezés lényege, hogy bárki behozhatta felesleges 
palántáit, vagy a kertrendezés során kiegyelt, megritkított 
növényeit és elvihetett valamit mások ugyanerre a célra szánt 
növényeiből. A palántáknak kialakított térben különböző 
zöldségek és virágok magjait is el lehetett ültetni, melyeket 
mindenki otthon nevelhet tovább. Állandó programként Módra 
Bettina textiltervező művész élő, növényi mintáiból nyílt 
minitárlat a Dubniczay-teremben. Tovább erősítvén a közösségi 
jelleget, rendhagyó módon közös nemezelésen vehettek részt az 
érdeklődők. A foglalkozás Marton Károly és Marton-Bőczy 
Boglárka vezetésével valósult meg. Az itt elkészült, kirgiz 
mintával díszített nemezszőnyeg az Alkotóház folyosóját díszíti 
majd. Sok izgalmas kézműves technikát lehetett kipróbálni a 
hétvégén: Pappné Rácz Ildikónál a gömöri tojásírás, Módra 
Bettina vezetésével a dúcnyomás kipróbálására volt lehetőség. A 
megújult mézeskalácsos műhelyben kemencés látványkonyha 
működött, ahol Törökné Ringl Krisztina rutinos mozdulatai által 
kerülhettek közelebb az érdeklődők a tradicionális kemencében 
sült kenyérsütéshez.  

Délután Czoma Nóra egykori bábszínész mesélt bolondos 
népmeséket a gyerekeknek. Ezt követően dr. Schleicher Vera 
néprajzkutató tartott előadást a Bakonyban tradicionálisan 
használt gyógynövényekről. 
 

Beszámoló: Szőnyegi Zsófia, Kelemen Gábor, Fotók: Janus Eszter 
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Új növényekkel gazdagodott városunk környezete 
 
Hatvan fát és nyolcvan cserjét ültetett el a „Zirci 
Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a napokban a 
város frekventáltabb pontjain. A fásítási 
beruházáshoz Zirc Városi Önkormányzat 
költségvetésében egymillió forintot biztosított.  
 

A fatelepítéssel egyrészt pótlási kötelezettségének tett 
eleget az önkormányzat, hiszen az elmúlt években elég sok 
veszélyes, kiszáradt fa eltávolítására került sor a város 
közterületein, így például a Rákóczi téren és a Kistemplom 
környékén. Voltak azonban fásítás szempontjából eddig még 
„szűz” területek is, így például a kerékpárút nyugati oldala.  

Szekeres Anita, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
városüzemeltetési ügyintézője elmondta, a kerékpárút mellé 
negyven kislevelű hársat telepítettek, egy kellemes, árnyas 
fasor fog majd védelmet nyújtani az arra közlekedők számára 
a délutáni napsütéstől. A Rákóczi téren nagylevelű hársak 
jelentik az utánpótlást, ezek közül egy fa a Zirci Országzászló 
Alapítvány javaslatára a Rákóczi-év tiszteletére került 
elültetésre a fejedelem szobra mellett. A negyvenlakásos 
tömbház előtti kis sziget rendezése már régóta tervben volt, 
de a közműberuházások eddig nem tették lehetővé a fásítást. 
Ide négy oszlopos juharfát telepítettek, figyelve arra, hogy ne 
zavarják a lakók kilátását. Örökzöld takarócserjék is 
telepítésre kerülnek, amelyek látványossá teszik a belváros 
forgalmas pontját.   

A Kistemplom környékén az öreg hegyi juharokat 
megtámadta a fagyöngy, ezért kellett több fát is kivágni az 
elmúlt években. A 2013-ban történt déli oldali telepítésnek 
megfelelően készült el most az északi oldali telepítés 
kőrisekből, így idővel újra létrejön majd egy liget.  

A hivatali munkatárs elmondta azt is, a tájhoz illeszkedő 
fajokat telepítettek, amelyek a Bakonyra jellemző klímában, 
ökológiai körülményekben meg tudnak maradni, illetve 
figyelembe vették a helyi szabályozást is a zöldfelületeken 

telepítésre javasolt fafajok vonatkozásában. Szem előtt 
tartották továbbá, hogy Zircen nagy hagyománya van a 
hársfák telepítésének, ezért a Rákóczi térre ezúttal tíz 
nagylevelű hársat választottak, amely a kipusztult 
kislevelűekkel szemben várhatóan jobban tolerálja a városi 
környezetet.  
 

 
 

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. munkatársai végzik 
a telepítéshez szükséges földmunkát a Rákóczi téren, a 

negyvenlakásos épület előtt – látványos zöld sziget jön létre 
 

A telepítési munkálatokat a „Zirci Városüzemeltetés” 
Nonprofit Kft. munkatársai végezték el. A beruházás költségei 
a fatelepítéshez szükséges felszereléseket, anyagokat is 
tartalmazták.  

A frissen telepített egyedek folyamatos öntözést 
igényelnek majd az aszályos időszakban, melyet a 
városüzemeltetési társaság fog végezni.  

(kg) 
 
 

Egységessé tennék, márkajelzéssel látnák el a Bakonyt 
 
Folytatódott a Zirc és Bakonybél települések által 
kezdeményezett turisztikai együttműködés 
kialakítása a bakonyi térség önkormányzatainak 
részvételével a zirci Városházán.  
 

A kezdeményezők részéről Ottó Péter, Zirc város 
polgármestere, majd Márkus Zoltán, Bakonybél község 
elöljárója köszöntötte a megjelenteket, s 
ismertették az elképzeléseiket.  

Bakonybél Község Önkormányzata és 
Zirc Városi Önkormányzat a TOP pályázati 
rendszerben vissza nem térítendő 
támogatást nyertek el turisztikai 
projektjeik megvalósítására. Első 
lépésként a két település vezetői 
egyeztetést tartottak a projektekre is 
alapozott turisztikai együttműködés 
kezdeményezése céljából, az 
önkormányzataik által megbízott 
turisztikai szakértő közreműködésével. Ezt 
követően képviselő-testületi döntést 
hoztak, melyben kinyilvánították 
szélesebb körű együttműködést 
kezdeményező közös szándékukat.  

A cél a Bakony, mint egységes 
turisztikai térség újrapozícionálása a belföldi turisztikai 
piacon, és ezáltal egy egységes „Bakony” turisztikai márka 
alapjainak a megteremtése a teljes bakonyi térség 

önkormányzatainak, szolgáltatóinak, állami szereplőinek a 
bevonásával.   

Bakonybél és Zirc közös kezdeményezésére első körben 
tizenöt önkormányzat nyilvánította ki együttműködési 
szándékát, de a csatlakozási lehetőség nyitott a bakonyi 
térség további települései számára is. A partner 
önkormányzatok többek között arra törekszenek, hogy a 

közeljövőben – együttműködési 
megállapodásban rögzítve – 2020. 
január 1-ig létrehozzanak egy profi 
turisztikai menedzsment szervezetet 
vagy megbízzanak egy turisztikai 
szakembert, amely vagy aki ellátja a 
turisztikai menedzsment feladatokat, 
melynek keretében megvalósul a 
turizmus egységes, stratégiai 
szemléletű, szakmai alapokon történő 
koordinálása, szervezése, továbbá a 
turizmus szereplőivel való 
együttműködés.  

Fontosnak tartják, hogy ez a 
szervezet vagy személy képes legyen 
kialakítani a Bakony egységes 
turisztikai arculatát és térségi 
marketingfeladatokat lásson el az 

együttműködő önkormányzatok igényeivel összhangban.  
 

(kg) 

Házigazdaként Ottó Péter polgármester köszöntötte az 
önkormányzati szereplőket, turisztikai szakembereket. 

Voltak, akik ezen a tanácskozáson nem tudtak részt 
venni, de kinyilvánították együttműködési szándékukat 
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A Magyar Költészet Napját ünnepeltük 
 
A XX. század egyik legkiemelkedőbb költője, József Attila 1905. április 11-én születetett, születésnapját 1964 
óta a költészet napjaként ünneplik hazánkban.  E jeles napon országszerte irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, közönségtalálkozókkal, közös versmondásokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, 
színházi előadással, rendezvényekkel készülnek. Az ünnephez kötődően a Békefi Antal Városi Könyvtár is 
programokat szervezett, idősebb és fiatalabb korosztályt egyaránt megszólítva.  
 
 
Kányádi a magyar nyelv nagykövete volt 
 
A tavalyi évben elhunyt Kányádi Sándor Kossuth-
díjas erdélyi magyar költőre emlékeztek egy 
pedagógus házaspár, Baksa Péter és felesége 
közreműködésével.  
 
A vendégeket és az előadópárost Bieberné Réz Ágnes, a 
házigazda intézmény igazgatója köszöntötte. Nagy örömére 
szolgált, hogy a tanár úr és felesége elfogadta a meghívást és 
ezúton is köszönetét fejezte ki Varga Zoltánné Zsóka 
néninek, aki intézményük figyelmébe ajánlotta a magyar 
szakos pedagógusokat.  

A pedagógus házaspárról megtudtuk, hogy számukra 
szinte mindig költészet napja van, főleg amióta nyugdíjasok, s 
jobban ráérnek verseket olvasni. Egy kicsit hiányt is pótolnak, 
hiszen – bár magyar szakos tanárok – az ötvenes években 
nem nagyon tanultak határon túli magyar irodalmat. Kányádi 
Sándort elsősorban, mint gyermekköltőt ismerték, és csak 
később találkoztak filozófiai témájú, a haza kérdéseiről szóló 
írásaival. Szerintük minden költő nevéhez kötődik egy vers, 
egy emblematikus költemény, Kányádi esetében az „Öreg 
iskola ünnepére” című művét illették ezzel a jelzővel, mely azt 
üzeni Mikes Kelemen rodostói mondata köré fonva, hogy 
bármilyen idegen tájon is járunk, mindig ott van bennünk a 
szülőföld. Baksa Péter jeles költőnk-írónk páratlan 
életművéből villantott fel részleteket, felesége, Cecília asszony 
pedig versekkel és énekkel keltette életre a költő hagyatékát. 
 

 
Baksa Péter és felesége a tavalyi évben elhunyt Kányádi Sándor 

életművét keltette életre a városi könyvtárban 

 
A magyar nyelv „nagykövetének” nevezte őt az előadó, 

alkotásaiban a nyelv és a költészet mindig együtt szerepel, 
idézte gondolatát, mely szerint a vers a nyelv szobra. Azt is 
mondta, hogy a költészet – akár csak a szerelem – egy ember 
dolga. A költő kiválasztódik, a költő a szeretet nem 
nyugdíjazható napszámosa, s Kányádi költészete valóban a 
szeretetről szól. Sok versét dalszerűen írta meg, Bartókot és 
Kodályt is megszólította, mert társat talált bennük, tiszta 
forrásból merítettek mindannyian. Ezért is történt, hogy 

nemcsak szavalatok hangzottak el a műsorban, hanem 
énekkel is megidézték a rímekbe öntött gondolatokat.  

Az előadópár a közönséget is bevonta a műsorba, ki 
kellett egészíteni a felolvasott verssorokat, és ez sikerült is a 
nagyérdeműnek, akik így alkotótársai lettek a költőnek.  

Az előadás során képek is bevetítésre kerültek Kányádi 
Sándor életéből, s mintegy könyvbemutatóként a műveiből is 
többet megjelenítettek, ajánlva azokat mindenkinek.  

Kányádi Sándor számára azt jelentette a szülőföld, mint 
Kolumbusz matrózának a föld meglátása. „Magával vitte” a 
munkás székely embereket, akik az erdőre mentek fát vágni. 
Nagyon szerette a szabadságot, a réten, erdőben való 
csatangolásokat. Kedvenc állatai voltak a lovak, közöttük egy 
kiscsikó állt közel a szívéhez.  

Édesapját is megidézte, aki gazdálkodott és szerette a 
könyvet. Édesanyját nagyon korán elvesztette, mindössze 
tizenegy éves volt. Az egyik versében mindennapi, apró 
részletek révén próbálja felidézni, összerakni az emlékét. 
Utolsó verseinek egyikében – mely szintén felolvasásra került 
– édesanyja hangja hallatszik. (kg) 
 
 
Irodalomóra József Attila költői világáról 
 
 Április 10-én rendhagyó irodalomóra keretében 
emlékeztek meg a III. Béla Gimnázium, Művészeti 
Szakgimnázium és AMI 11.A osztályos, magyar 
fakultációs diákjai József Attiláról, a Baumgarten- és 
posztumusz Kossuth-díjas magyar költőről, a 
magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjáról.  
 
Az intézmény magyar szakos pedagógusa, Horváth 
Zsuzsanna vetített képes előadásában idézte fel a költő 
viszontagságos életútját. Költői pályája, hitvallása a diákok 
által szavalt, jól ismert József Attila-versek (Mama, Nagyon 
fáj, Gyermekké tettél, stb.) soraiban tükröződtek vissza.  
 

        
Horváth Zsuzsanna tanárnő előadása és az egyik diák versmondása 

 
A bensőséges hangulatú megemlékezés méltó módon idézte 
meg a tragikus sorsú költő világát.  
 

 (csl) 
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Slam Poetry a Városi Könyvtárban 
    
A Költészet Napjához kötődő megemlékezések 
sorában a Békefi Antal Városi Könyvtárban egy 
különleges és újszerű program is helyet kapott.  

 
A modern műfajjal az intézmény keretein belül még nem 

találkozhatott a közönség. Ez pedig nem más, mint a Slam 
Poetry, mellyel az „odaLÖKött KÖLtészet”-ben már jártas, 
veszprémi előadók – Éltető Erzsébet, Tóth Szabolcs és 
Balogh Gábor – ismertetették meg a III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és AMI tanulóit. A szervezők 
elsődlegesen a fiatalokat kívánták megszólítani ezzel a főként 
számukra vonzó műfajjal.  

A diákok az előadók saját „tollából” fakadt szellemes 
sorain túl hallhattak különféle átiratokat is, klasszikus és 
kortárs költők után szabadon. A sorok között témaként fel-
felsejlett a szerelem, a tavasz, s a hallgatóság az egyik slam 
kapcsán elmerenghetett azon is, hogy vajon milyen volna egy 
napra „csövesnek lenni”. Mivel néhányan csak most 
találkoztak először a slam poetryvel, egy kis útmutatót is 
kaptak Tóth Szabolcstól, a Slam Poetry Veszprém 
koordinátorától, aki hangsúlyozta, hogy ez a műfaj nem 
összekeverendő a Stand up-pal.   

A Békefi Antal Városi Könyvtár klubtermében a hangulat 
a tetőfokára hágott a jobbnál-jobb slammeknek 
köszönhetően, olyannyira, hogy a gimnazisták közül két lány 
maga is színpadra állt, hogy első szárnypróbálgatásaikat 

bemutathassák kortársaiknak és a három „szakértőnek.” 
Előadás közben egy-egy csettintéssel fejezték ki a diákok 
tetszésüket a hallottak iránt, ami a műfajhoz kötődő egyik 
sajátos véleménynyilvánítási forma egyike. 

A sikeres program végén, Tóth Szabolcs és Balogh Gábor 
közös slammelése után a három előadó és a gimnazisták 
kölcsönösen megerősítették egymást abban, hogy a slam 
most már egy olyan összekötő kapocs, ami nemcsak április 
11-ére szólt… (csl) 

 
 
Körkérdés: VERS MINDENKINEK – A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola 11.A-s diákjai beszéltek nekünk kedvenc versükről a Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan.   
 
  

– Nehéz kérdés, mert szerintem 
nagyon sok jó vers van a magyar 
költészetben. Azért is gondolom így, 
mert nagyon sok versben meg 
tudom találni azt, ami számomra 
különleges. De, hogy választ adjak a 
kérdésre, nekem a legkedvesebb 
költemény Weöres Sándortól a „Ki 
minek gondol, az vagyok annak” 
című, melynek legfontosabb 
üzenete az, hogy mi emberek 
mindig megítéljük a másikat, az 
alapján, amit látunk, itt elsősorban 
a külső jegyekre gondolok.  
Napjaink világában ez különösen 
jelen van. Weöres Sándor az 

említett versében szerintem nagyon jól megragadja azt, hogy mi 
mindent képesek vagyunk gondolni/kigondolni másokról. 
 
 
– Szerintem is nagyon nehéz 
kiválasztani egyetlen kedvenc 
verset, mert megannyi szép 
költemény van irodalmunkban. Én 
a „Nyugat”-nak minden költőjét 
szeretem például. Mégis, ha 
választanom kell, akkor Karinthytól 
az „Előszó” az a vers, ami nagyon-
nagyon közel került hozzám, mert 
magamat találtam meg benne. Erre 
a költeményre úgy figyeltem fel, 
hogy egy filmnek – úgymond – a 
bejátszása volt, Kőszegi Ákos 
szinkronszínész hangján hangzott 
el. 
 
 
 

 
– Ha már április 11-e, akkor 
számomra egyértelmű a válasz a 
kérdésre, mert József Attilától az 
„Eszmélet” című vers a 
kedvencem. A költeménnyel úgy 
kerültem kapcsolatba, hogy 
tavaly Költészet Napja alkalmából 
szavalnom kellett. Ebben a 
versben van egy számomra olyan 
megfoghatatlan kilátástalanság, 
amit gyönyörűen fogalmaz meg a 
költő, és nem lehet nem 
megkönnyezni, akár olvassa, akár 
szavalja az ember. Kortárs költők 
művei is gyakran kerülnek a 
kezembe, például Baranyai Mátéé 
vagy Tóth Krisztináé.  

 
 
 
– A nekem legjobban tetsző vers 
Kosztolányitól a „Mostan színes 
tintákról álmodom”. Ezt a verset 
egy Költészet Napi alkalommal 
szavaltam el, és igazán akkor 
fogott meg, amikor végigolvastam 
az utolsó sorát is, mert ott volt az 
a csattanó, ami miatt értelmet 
nyert az egész mű. Meglátásom 
szerint, a költemény maga nagyon 
jól ábrázolja az egyhangú ember 
életének a vágyódását a színesebb 
és teltebb élet felé, amit a 
tintákkal szimbolizál a költő. 
 
 

 
(Csaba Lilla) 

Tóth Szabolcs, a Slam Poetry Veszprém koordinátora beszélt a 
diákoknak a műfaj sajátosságairól 

Kovács Noémi 

Szatmári Mirtill 

Kiss Tamás István 

           Nagy Zsombor 
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Ahol az új ciszterci élet bölcsője ringott 
 
A „Zirci Ciszterciek Pápai Otthona” címmel nyílt 
kiállítás a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár 
előadótermében. A tárlat a tavalyi jeles 
eseményhez, Zirc újraalapításának 300. 
évfordulójához kapcsolódik, a jubileum 
alkalmából készült kiállítás vándorolt el arra a 
helyre, ahol a török háborúk pusztítását követően 
újrakezdődött a ciszterci élet.  
 

Clairvaux-i Szent Bernáthoz kapcsolódó ének nyitotta 
meg a rendezvényt Forsthoffer Judit előadásában, majd a 
házigazda intézmény részéről dr. Hermann István 
könyvtárigazgató köszöntötte az egybegyűlteket. 
Elmondta, azért csináltak kiállítást a zirci cisztereknek, 
mert van Pápán egy ciszterci háznak nevezett épület, ott 
laktak a ciszterciek akkor, amikor Zircet a török háborúk 
pusztítását követően a semmiből újra kellett teremteni. 
Egyedül az épületről készült fotók képezik a pápai 
könyvtár tulajdonát, a kiállítás egyéb elemei vendégségbe 
kerültek hozzájuk. A ciszterci ház eredeti állapota 
ismeretlen, az első fennmaradt felvétel róla 1958-ból 
származik. A pápaiak többsége ma is nagy szeretettel 
emlegeti az épületet ciszterci házként. Az igazgató beszélt 
arról is, hogy összesen nyolc szerzetesrend fordult meg 
Pápán hosszabb-rövidebb ideig, a zirci ciszterciek mintegy 
nyolcvan esztendeig voltak jelen.  

A kiállítást Bérczi L. Bernát zirci apát nyitotta meg. 
Először is köszönetét fejezte ki, hogy elhozták Pápára azt a 
tárlatot, amely Zircen 2018. május 2-án került 
megnyitásra és a zirci telepesekkel 1718. május 2-án 
megkötött szerződés 300. évfordulójára készült, 
visszamutat az apátság és a település között fennálló 
együttműködésre. „Jó mindig visszatekinteni, jó mindig 
belenézni a múltba, hogy egyszerű, pici kezdetből milyen 
nagy dolog tudott kinőni” – hangsúlyozta az apátság 
elöljárója. Hozzátette, azzal, hogy elkerült Pápára a 
kiállítás, még szélesebb az a horizont, amiben látjuk, hogy 
honnan és hová jutottunk el.  
 

 
Bérczi L. Bernát zirci apát nyitotta meg a pápai kiállítást 

 
Felidézte, hogy a török pusztítás után, a 16. század 

közepére elmenekültek a középkori ciszterci szerzetesek 
Zircről. 1660-ban érkezett Magyarországra az ausztriai 
Lilienfeldből egy ciszterci szerzetes, a magyar származású 
Újfalusi Márton, hogy újraindítsa a ciszterci életet Zircen. 
A ciszterci szerzetesek központi irányító szervezete, a 

generális káptalan ugyanis arra buzdította a hazánktól 
nyugatra lévő kolostorokat, hogy ahol kihalt a ciszterci 
élet, ott indítsák újra az Isten dicsőítésének kolostorait. 
Először a Pápa város szélén található majorságban laktak, 
majd 1667-ben került megvásárlásra a manapság ciszterci 
házként emlegetett épület, amely az újraindulás 
központjává vált. A lilienfeldiek számára azonban túl nagy 
kihívásnak bizonyult mindez, így átadták az újraalapítás 
jogát a porosz területen, Dél-Sziléziában lévő, a mai 
Lengyelország területén található heinrichaui apátságnak, 
és ők azok, akik 1700-1701-től elkezdik újraindítani a zirci 
életet már pápai központtal, fejlesztve a ciszterci házat.  
 

 
Az írott források mellett korabeli bélyegzők is kiállításra kerültek  

 
Bérczi L. Bernát két kiállított könyvre is felhívta a 

figyelmet, az egyik a Historia Domus, amely a pápai 
ciszterci ház történetére is kitér, a másik pedig egy 
összeírás a zirci apátság egykori életéről, birtokairól, 
bemutatja, ahogy a szerzetesek Pápáról nem kis 
nehézségek árán igyekeznek újraindítani a zirci életet. A 
céljuk az volt, hogy imájuk és munkájuk által, az Isten 
kegyelméből létrehozzanak egy új szerzetes közösséget, 
amely aztán hatni tud a körülötte lévő világra. 
Hangsúlyozta, ezért is nagy öröm azt látni, hogy Pápán, 
ezzel a sok küzdelemmel kezdődő kicsiny hajtásból 
eljutottak odáig, hogy újraindul az apátság, amiből aztán 
újabb hajtások születtek: 1814-től a zirci apátság vette át 
az egykori jezsuita gimnáziumokat, így a magyar 
ciszterciek hivatása új színnel, a gimnáziumi tanári, 
lelkipásztori munkával gazdagodott. Az iskolák ma is 
működnek, Budán, Egerben, Pécsett és Székesfehérvárott 
vannak ciszterci gimnáziumok, amelyek egytől-egyig jó 
hírűek, tudásban, hitben, emberségben gyarapítanak. 
Mintegy 4500 diákot számlálnak a ciszterci iskolák, vagyis 
egy egészen széles közösség az, amely erre az újraalapítási 
pontra tud visszatekinteni – emelte ki beszédében a zirci 
apát.  

Forsthoffer Judit a megnyitó zárásaként egy 11. 
századi Mária-himnuszt énekelt el, amely több szállal is 
kötődik a ciszterciekhez, 1218-tól minden este a befejező 
imaóra után eléneklik ezt a himnuszt. 

A kiállítás-megnyitót több zirci polgár is megtisztelte, 
jelen volt Ottó Péter polgármester is.    
 

Fotók: Boross László

Cikk: Kelemen Gábor 
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Húsvéti orgonakoncert a Bazilikában 
 
Kapitány Dénes orgonaművész koncertje a zirci Bazilikában 
Húsvétvasárnap, április 21-én 16.00 órai kezdettel. 
Jegyértékesítés és információ: Zirci Ciszterci Apátság 
Látogatóközpontja (Zirc, Rákóczi tér 1.), 88/593-675  
 
 
Megemlékezés a Zirci Zsidó Holocaust 75. évfordulóján  
 
A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület tisztelettel meghívja az 
érdeklődőket a Holocaust Magyarországi Emléknapja 
alkalmából, a Zirci Zsidó Holocaust 75. évfordulóján, 1944. 
június 15–december 16. között Zircről Auschwitzba elhurcolt 23 
fő emlékére szervezett emlékülésre és koszorúzásra. Helyszín: a 
Városháza nagyterme, időpont: 2019. április 26. 18:00. A 
program: Emlékező beszéd, előadás a zirci áldozatokról, majd 
koszorúzás a Zsidó temetőben. 
 
 
A bakonyi svábok kitelepítésének megpróbáltatásai 
 
Pillerné Auer Katalin: „Göröngyös utam a Bakonyalján – a 
bakonyi svábok kitelepítésének megpróbáltatásai” című könyv 
bemutatója április 24-én, szerdán 17.00 órai kezdettel a 
Békefi Antal Városi Könyvtárban. A könyvet bemutatja: Kanyár 
Erika ny. középiskolai tanár 
 
 
Kiállítás nyílik a Városi Könyvtárban  
 
Kecső Lajosné „Tájképeket, virágokat fest az én ecsetem” című 
kiállításának megnyitója május 8-án, szerdán 17.00 órai 
kezdettel a Békefi Antal Városi Könyvtárban. A kiállítást 
megnyitja: Németh István nyugalmazott tábornok. 
Közreműködik: Katonáné Orbán Etelka ének, Terebessy 
Szilveszter gitár és ének. 
 
 
Szabadidő Klub: Beszélgetés, sport, társasjátékok, pingpong, 
activity, kézműveskedés diákoknak a Család- és Gyermekjóléti 
Központ szervezésében. Helyszín: Művelődési Ház (Alkotmány u. 
14.). Program az általános iskolásoknak május 7-én 16.00–
18.00 óra, középiskolásoknak május 21-én 17.00–19.00 óra 
között. További információ: 30/162-1642, 30/162-1643. 
 
 

HIRDETÉS 

 

MÁJUSI VÉRADÁSOK 
 

Május 3.  16.00-18.00: Bakonyoszlop, Kultúrház 
Május 7. 15.00-18.00: Bakonybél, Közösségi Ház 

Május 17. 14.00-18.00: Dudari Iskola, Egészségnap 
Május 21. 15.00–18.00: Zirc, Művelődési Ház 

 

A 

  
 

SZERETETTEL VÁRJA KEDVES KÖZÖNSÉGÉT 

2019. ÉVI BEMUTATÓIRA! 
 

Hans Sachs: A paradicsomjáró diák (komédia) 
Szereplők: Nádasdi Tibor, Müllerné Wenczel Rita, Simonffy 

Andrea, Palánkai Tünde, Béres Balázs 
 

Goriczky Elvira: Kati dezinficiál (bohózat) 
Szereplők: Ölvedi Jenő, Gajdics Gyula, Palánkai Tünde, 

Simonffy Andrea, Szabolcsi Andrea, Szalay Attiláné, Müllerné 
Wenczel Rita, Hamvasi Gréta 

 
Móricz Zsigmond: Kend a pap? (komédia) 

Szereplők: Ölvedi Jenő, Szalay Attiláné, Gajdics Gyula, 
Scheirich Vivien, Hamvasi Gréta, Béres Balázs, Simonffy 

Andrea 
 

Rendező: Gyurácz János Csaba 
 

A három egyfelvonásos darab előadási napjai: 
Május 04. szombat, 05. vasárnap, 10. péntek,  

11. szombat, 12. vasárnap 
Az előadások 18.00 órakor kezdődnek a Művelődési Házban 

(Zirc, Alkotmány u. 14.) 
 

Nézőink kényelme érdekében előzetes jelentkezésüket 
örömmel fogadjuk: személyesen a Művelődési Házban vagy a 

30/543-9430 telefonszámon  
és a kultur@zirckultura.hu e-mail címünkön. 

 
Az előadások megvalósulását Zirc Városi Önkormányzat Civil 

Támogatási Alap 2018. évi pályázata és még sokan mások támogatják.  
 

 
 
 
 
 
 

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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Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz 
 
– Európa eljutott arra a pontra, hogy vagy 
megmarad, vagy elpusztul. Más szavakkal – az 
Európai Unió alapítóatyáinak mondata szerint – 
„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”.  
 

Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány 
kulturális felelőse mondta ezt a gróf Széchenyi István 
halálának 159. évfordulója alkalmából rendezett emlékező 
ünnepségen, a Március 15. téren. „Mi is ezen fenntartásokkal 
kezeljük mindazt, amit elénk tárnak, és sokszor elborzadunk, 
hová jutott Európa a 21. század első két évtizedében. 
Meghasonlott önmagával, szembemegy a teremtéssel, a 
természettel, az evolúcióval, mintha felszámolni akarná az 
életet, a kultúrát”. Ezután feltette a kérdést, s meg is 
válaszolta azt: Mi az, amit gyermekeinknek, unokáinknak át 
tudunk adni örökségül? Először is az, amit Kölcsey Ferenc 
hagyott unokaöccsére és ránk örökül: „A haza minden előtt”. 
Majd elfogadva Széchenyi István gondolatát, amely így 
hangzik: két személy között tagadhatatlan, az idősebbnek van 
vagy lehet több tapasztalata. Generációkban éppen 
megfordítva áll az eset, a közelebbinek, így az ifjabb 
generációnak van vagy lehet több tapasztalata. „Igazat adva 
Széchenyinek, mi csak hitet és erkölcsi tudást tudunk 
hagyományozni, és ez elég, mert emellett a régi nagyok 
erkölcsi tudását is magunkba fogadhatjuk, ránk 
hagyományozott írásaikkal”. 

Beszélt arról is, hogy minden kornak megvoltak a lelki-
szellemi vezetői, akik átsegítették a nemzetet a válságos 
időkön. Ők voltak azok, akik évszázadokon át megtalálták 
egymás kezét, a folytonosságot, mert a gondviselés mindig 
elküldte védő, segítő angyalát, aki aztán együtt halt meg a 
küldöttel. Zrínyi Miklóst idézte: „Egy nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalók”, majd Széchenyi István gondolatait hívta 
segítségül: „Merjünk nagyok lenni”, s Teleki Pál szavait is 
tolmácsolta: „Merjünk magyarok lenni”.  

– Ha visszatekintünk a 2015-ös év eseményeire, az azóta 
eltelt időre és a Nyugat-Európában történtekre, joggal 
hihetjük, talán beteljesülnek a Himnusz sorai, és ha nem is 
víg esztendők következnek, de esélyünk van a nyugodtabb, 
dolgos, szorgalmas évek eljövetelére, amikor nem egy 

gyarmat lakóiként élhetjük meg jövőnket – szögezte le 
Egervölgyi Dezső.   

 
Egervölgyi Dezső az európai sorskérdéseket is feszegette gróf 

Széchenyi István szobránál 
 

Az ünnepség szónoka nagyböjt további halottairól is 
megemlékezett. Gróf Széchenyi Istvánhoz hasonlóan április 
8-án hunyt el 1738-ban II. Rákóczi Ferenc, a nagyságos 
fejedelem, 1846-ban Vásárhelyi Pál, Széchenyi közvetlen 
munkatársa, a vízügyi rendezés kiemelkedő alakja. 1927. 
április 2-án Prohászka Ottokár püspököt szólította magához 
az Úr, és 1941. április 3-án végezte be életét Teleki Pál 
miniszterelnök. Hozzáfűzte: övék minden tiszteletünk, de a 
gyász helyett most mégis az életre kell koncentrálnunk, 
megőrizve azt a szellemiséget, amit gyújtottak számunkra. „A 
nagy magyar gondolkodókból merítsünk erőt!”             

A Zirci Országzászló Alapítvány és az Országos Széchenyi 
Kör Zirci Csoportja által közösen szervezett ünnepség 
koszorúzással zárult, majd az emlékezők az arborétumba 
sétáltak, ahol a Zirci Országzászló Alapítvány által jeles 
történelmi személyiségek tiszteletére ültetett, egyre növekvő 
és erősödő emlékfákat járták végig, nemzeti színű szalagot 
kötve az új hajtásokra. (kg) 

 
 

A Segítő Kezek Háza 
boltjának tavaszi kínálata 
 

 
 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt munkaidőben!  
 

A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2018-
ban az alábbi támogatásokat kapta: 
 
- adó 1 %-ából 214.269,-Ft-ot 
- Jótékonysági bál bevétele 180.000,-Ft  
- magánszemély és kft támogatásából 70.000,-Ft  
- pályázati támogatásból Zirc Város Önkormányzata Civil Alapból 
300.000,-Ft  
- önkormányzatok támogatása a mozgáskorlátozottak csoportja 
részére 60.000,-Ft 
- 2 millió Ft-nyi Béres termék a Béres Alapítványtól 
Összesen 824.269,-Ft-ot, melyet az alábbiak szerint 
használtunk fel: 
- célzott támogatás 540.000,-Ft 
- a maradék 284.269,-Ft-ot: 
- 10 családnak állítottunk össze tartós élelmiszercsomagot év közben 
többször 
- működési költségek / könyvelési, irodaszer.../ 
- pszichiátriai betegek kirándulását támogattuk 
- segélyeket / rezsire, gyógyszerre, ruha vásárlására/ 100.000.-Ft,-
összegben  
 
Kérjük, támogassa Alapítványunkat adója 1 %-ának 
felajánlásával, hogy továbbra is segíthessünk sérült embereken. 
 
Adószámunk: 18928516-1-19 
 

„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány Kuratóriuma
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Fát ültettek Reguly Antal 
emlékére a Finnbarátok 

 
Városunk, Zirc ez évben ünnepeli nagy szülötte, Reguly Antal antropológus, 
nyelvész, néprajzkutató születésének 200. évfordulóját. Reguly Antal 
életművét, hagyatékát neves tudósok, intézmények értékelték, kutatták és 
elemzik a mai napig. A finnugor népek között gyűjtött nyelvi, népköltészeti, 
antropológiai anyagának, jegyzeteinek és naplóinak feldolgozására már nem 
volt ideje, ez a munka az utókorra maradt.  
 

A jeles évforduló kapcsán a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület lehetőségeihez 
mérten, különböző szervezetek önzetlen támogatásával maradandó módon emlékezik 
meg a kiváló tudósról. A Bakonyi Finnbarátok már több mint két évtizede lelkes gondozói 
a Barátság-parknak. A Reguly-emlékév alakalmából a Finnbarátok 2019. április 02-án 
ültettek egy közel öt méter magas fát, amit Regulyról neveztek el.  
 

 
 

A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület tagjai közösen ültették el  
a Reguly-emlékfát a Barátság-parkban (Fotó: Wittmann Csaba) 

 
A „Reguly-hársfa” közelében a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Zirci Erdészete 

által adományozott, használt erdei asztalok és padok felújítás utáni telepítését a fent 
említett hársfa és a már megépített kemence környékén tervezi elhelyezni az egyesület. A 
parkon belül, az így kialakított pihenőhely – nevezzük a jövőben „Reguly-ligetnek” – 
minden látogató, a parkba érkező kismamák és gyermekeik, turisták  részére biztosít 
csendes, árnyékos sarkot  a felfrissüléshez. A Reguly-ligetben egy időjárásálló erdei 
hirdetőtáblán lesz olvasható Reguly Antal életútja, térképek, rajzok és fényképek a  
kiemelkedő munkáiból.  

A Reguly-liget létrehozása  magánszemélyek, Kozma Gábor úr, civil szervezetek 
önzetlen, segítőkész  támogatásával valósul meg. Az elképzelést  javaslataival támogatta a 
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, a különböző anyagok  
szállításában és egyéb munkában részt vesz a Hermann Metal Kft., a Gyurkó és Társa Kft.,  
a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. Az életutat bemutató tablót a Reguly 
Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház munkatársai készítik elő a további nyomdai 
munkához. A padok, asztalok felújítását, festését, telepítését a Bakonyi Finnbarátok a 
mindig is önzetlen és segítőkész Erdélyi Baráti Kör Egyesület lelkes tagjaival közösen 
hajtja végre olyan számvetéssel, hogy a 2019. július 11–14. között szervezett városi 
„Reguly Fesztiválon” mindenki számára igénybe vehető legyen.  

“Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem 
türelemjátékok.” – írta Márai Sándor. A Reguly-liget kialakítása is egy kitartó 
türelemjáték eredménye. A projektben tevőlegesen résztvevők éltes korú zirci polgárok, 
akik a jövő nemzedékének szánták a Reguly liget csendjét, árnyas pihenőhelyét. Teszik ezt 
azért, mert többek között arra a következtetésre jutottak Reguly munkásságából, hogy 
rendkívül szerény forrásból, az emberi akarat és kitartás diadalával lehet maradandót 
alkotni az utókor számára. A „Reguly-liget” szülőanyja Müller Istvánné és a kialakításban 
részt vevők is osztoznak Reguly Antal gondolatában: „Tovább és mindig tovább.” 

Zirc város lakói büszkén vigyék tovább Reguly Antal örökségét, őrizzék és vigyázzák 
elért eredményeiket, megbecsülendő környezetüket, hagyományaikat és haladjanak 
„tovább és mindig tovább.”  

 
A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület közössége  

 

 
 

Sok családot vonzott 
 
Húsvétváró kézműves napot 
tartott a Zirci Családháló.pont a 
452. sz. Szent Bernát Cserkész-
csapat közreműködésével a zirci 
Művelődési Házban.  
 
A ragyogó tavaszi időnek is 
köszönhetően nagyon sok család 
érkezett, a gyerekek, szülők, nagyszülők 
örömmel készültek velünk együtt a 
húsvéti ünnepekre. Mivel ezen a 
szombat délelőttön már volt egy 
program az épületben, ezért mi annak 
folytatásaként, délutánra szerveztük 
játszóházunkat és szabadtéri 
játékainkat. A jó idő a Művelődési Ház 
által szervezett ZIRC30 tavaszköszöntő 
túrának is kedvezett, nagyon sokan 
neveztek az ország minden pontjáról. 
Közülük több család benézett hozzánk is 
a célba érés után, ami remek alkalom 
volt számunkra az újabb 
bemutatkozásra a távolabbról érkező 
családok felé is. Kézműves 
kínálatunkban kicsik és nagyok 
egyaránt találtak maguknak elkészíthető 
ajándékot, kopogtatót, húsvéti 
dekorációnak valót. Nagy sikert aratott 
a gólyakészítés, a gyöngyvasalás és a 
mézeskalács díszítés, de a többi 
kézműves lehetőség is vonzó volt. 
Szomorúfűzből koszorút fontunk, 
kígyófűzt hántottunk tojásfának. Voltak 
családok, akik kifújt tojást hoztak 
magukkal, hogy kidíszíthessék. Egy 
anyukánk bevállalta az arcfestést, nála 
végig hosszú sorban álltak a gyerekek. A 
résztvevők igyekeztek mindent 
kipróbálni, a gyerekek mellett az 
anyukák, nagymamák is szívesen 
beálltak az alkotók sorába, miközben az 
apukák a babakocsikban alvó 
apróságokra vigyáztak. Jó volt látni, 
ahogy egyik kézműves asztaltól a 
másikig vándorolnak a gyerekek és a 
felnőttek is, hogy minél több dekorációt 
vihessenek haza. Amit nem sikerült 
befejezni, ahhoz elkérték a sablonokat, 
hogy otthon folytathassák. 13 órakor 
kezdtük a programokat, és este 18 
órakor még mindig kellemes 
hangulatban kézműveskedtünk, 
tevékenykedtünk. A távozók azt 
kérdezték, mikor lesz a következő 
programunk? Ez nekünk nagyon jó 
érzés, mert így látjuk, hogy a családok 
fontosnak tartják az ilyen közösségépítő 
programokon való részvételt, jól érzik 
magukat közöttünk.  

 
Kondoráné Lehel Ágota csoportvezető
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Régi zirciekre emlékezve 

 

A Koller család Zircen 
 
Zircen a mai napig sokan emlékeznek dr. Koller Károly 
körorvosra, aki több mint 30 évig gyógyította itt a 
betegeket, az 1920-as évektől 1957. április 1-ig, amikor 
átadta a körzetet dr. Szántó Józsefnek. Felesége, 
Erzsébet asszony művészi zongorajátékával 
gyönyörködtette a zirci közönséget. Mindketten aktívan 
részt vettek a helyi közéletben.  

 
Koller doktor úr jó orvos volt, dicsérték egykori páciensei. 

Különösen a gyermekgyógyászatban jeleskedett, ha hívták, 
mindjárt szérumot is vitt magával, hogy a beteg kisgyereket 
meggyógyítsa. Ha beteghez hívták, éjszaka is ment. (Akkoriban 
nem volt telefon, el kellett menni az orvosért.) Nemcsak 
gyógyszert írt fel, de étkezési tanácsokat is adott. Ő volt az 
apátság orvosa is egy időben. Jól beszélt németül, a zirciekkel, de 
a körzetéhez tartozó Porván is betegeivel ezen a nyelven érttette 
meg magát. Kedves, közvetlen ember volt.  

Közepes termetű ember volt, mindig gyorsan ment, sietett, 
gyorsan beszélt. Sokszor viselt bőrkabátot, és sildes bőr sapkát. 
Tagja volt a Bakony Egyesületnek, ami a térség turisztikai, 
kulturális fejlődését akarta fellendíteni az 1930-as évektől 
kezdődően. Gyakran adakozott jótékonysági célokra, máskor 
hozzájárult a költségekhez, amikor az apátság öntözőautót 
vásárolt, hogy a poros utcákat locsolják. 

Felesége, Erzsébet asszony szép, fekete hajú nő volt. Nagyon 
szeretett zongorázni, művészi szinten adott elő. A Zirci 
Szimfonikus Zenekarnak megalakulása, 1931 óta tagja volt, ekkor 
a zenekart az apátság karnagya, Létray Gyula vezette. A helyi 
újságban már akkor méltatták játékát. Amikor a Legényegylet 
színháztermében hangversenyt adtak, Kollerné saját Bösendorfer 
zongoráját adta kölcsön, és vitték a helyszínre. A járókelők máig 
emlékeznek gyönyörű játékára, amikor otthon a nyitott ablak 
mellett gyakorolt.  

A zenekar későbbi vezetője, Békefi Antal így méltatta 1956-
ban. „Dr. Koller Károlyné, zenekarunk szólistája, művészi 

zongorajátékos, zenekarunknak 25 éve tagja. Sok szólószámmal 
gyönyörködtette hallgatóinkat. Zenekarunkat a 
legmesszebbmenőkig támogatta mindig: zongoráját 
odakölcsönözte, szobájában próbált egy időben a zenekar, 
művésznők zongorakísérője és egyben szíves vendéglátója.” 
Hozzátehetjük, hogy nemcsak a zenekari próbáknak adtak helyt 
a lakásukban, de házi koncerteket is rendeztek. 

A Koller család először a Kossuth Lajos utca elején lakott. 
Három gyermekük született Ági (1922), Gyurka (1924), Éva 
(1926). A család 1945-ben új helyre költözött, a mai József Attila 
utca és Bajcsy Zsilinszky utca sarkán álló szép villába. A házat dr. 
Halász Ferenc állatorvos építette eredetileg a lányának, Halász 
Ellának 1943-ban. Ekkor Rencz István szolgabíró vette bérbe és 
lakott itt a háború végéig. Miután Kollerék beköltöztek, az egyik 
oldalról nyílt a magánlakásuk, a másik oldalról, a Bajcsy-
Zsilinszky utca felöl ma is látható az egykori körorvosi rendelő 
bejárati ajtaja, és a váróhelyiségként szolgáló veranda apró 
rácsos ablakai. Három körorvos rendelt itt, reggel 7-9-ig dr. 
Semmelweisz Ferenc, 9-11-ig dr. Koller Károly, aki a borzavári és 
porvai körzetet is ellátta, 11-1-ig egy harmadik orvos. 

Gyermekeik közül Koller György (1924–1996) országos 
hírnevet szerzett. A háború után a neves képzőművészeknek 
megélhetési gondjaik voltak. Koller Gyurkát találékonyság, 
vitalitás jellemezte, kitalálta, hogy a művészek készítsenek 
rézkarcokat, amelyeket aztán országos szinten árultak. Így jutott 
jövedelemhez Kass János, Szőnyi István, Borsos Miklós, Pátzay 
Pál, Barcsay Jenő, Csók István, Szász Endre és még mások. A 
„Rézkarcolók Alkotóközössége” kb. 50 művésznek adott 
megélhetést. 1980-ban Budán, a várnegyedben, a Táncsics 
Mihály utcában megnyitotta a Koller Galériát, ami a mai napig 
működik, így Magyarország legrégebben működő 
magángalériája. A Koller név a műkereskedelemben fogalommá 
vált. Ma Koller György unokája, Köster Dániel vezeti a galériát.  
 
 
A fényképekért köszönet Koller György lányának, Juditnak. A 
Koller család zirci életének felidézéséhez dr. Szántó Józsefnek és 
dr. Stadler Jenőnek tartozunk köszönettel.  

       
   
Cuhavölgyi Klára

 

                                         Koller doktor úr unokájával, Judittal                                     Koller Erzsébet 
 

                     
                    A budapesti Koller Galéria                                                      Itt működött az egykori zirci körorvosi rendelő 
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A szeretet a legtartósabb   
 
Húsvéti beszámoló a Zirci Árpád-házi Szent 
Erzsébet Katolikus Karitász csoport tevékenységéről 
 

A Magyar Püspöki Konferencia felhívására a Katolikus 
Karitász ez évben is megszervezte – immár tizedik éve – a 
„Tartós szeretet” elnevezésű nagyböjti élelmiszergyűjtést, 
március 24–31. között.  A zirci templomban a hívek a Szent 
Kereszt oltára elé helyezték el adományaikat. Ennek 
eredményeképpen 210 kg tartós élelmiszer és pénzbeli 
adomány is gyűlt össze, amiből további élelmiszert és 
mosószert vásárolt a zirci karitász. A csoport munkatársai 72 
csomagot osztottak ki április 13-án a rászorulóknak. 

A segítségnyújtás karitász csoportunk számára egész 
évben folyamatos. 

Nyolcadik esztendeje ajándékoz meg rászoruló 
családokat pelenkaadományával egy kiskereskedelmi 
drogériahálózat a Katolikus Karitászon keresztül. Az „Együtt 
a babákért” elnevezésű akció eredményeként csaknem félévre 
elegendő pelenkát vitt a zirci karitász munkatársa 2018 
novemberében született három baba számára. 

A Béres Rt. jóvoltából Béres cseppet kapott kilenc zirci 
idős beteg. 

A Katolikus Karitász ”Öngondoskodó háztartások” 
családokat támogató program csoportján belül megvalósuló 
„Zöldellő kertek” akció keretében évek óta vetőmagokat juttat 
azon rászorulók számára, akik vállalják, hogy a meglévő, 
aktívan gondozott háztartási kertjüket megművelik, 

gondoskodnak a magok elültetéséről. Ráneveli az embereket, 
hogy tegyenek ők maguk is valamit azért, hogy életük jobb 
legyen. A zirci karitász csoport 10 család számára vitt 23-23 
csomag vetőmagot, amit elültetéstől a betakarításig nyomon 
követ. 

Köszönjük, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy a nehéz helyzetben lévő családok, illetve egyedül élők 
húsvéti készülődésének gondjait enyhítették! 

 
Ulrich Józsefné csoportvezető 

 
 
Hit, összetartás, nemzethez való hűség 
 
Zircen is sor került Faragó Annamária 
dokumentumfilmes, író „Menaságra repülj…” 
című filmjének vetítésére és az ahhoz kapcsolódó 
előadásra. A kulturális műsornak a Békefi Antal 
Városi Könyvtár adott otthont.  
 

A vendégeket és az 
előadót a házigazda 
intézmény részéről Csaba 
Lilla köszöntötte.  

Faragó Annamária 
filmje először az Uránia 
Nemzeti Filmszínházban 
került levetítésre, és azóta 
már az ország több településén megismerhették a 
csíkmenasági székelyek világát, amely az emberi tartásról, 
hitről, a nemzethez való hűségről szól.  

A film bemutatja a székely emberek humorát, örömeit 
és könnyeit, akik az anyaországtól való elszigeteltségükben 
és elzártságukban is őrzik magyar gyökereiket és 
hagyományaikat. Bepillantást nyerhetünk a kürtős kalács 
készítésébe, a pityókás házi kenyér sütésébe, a 
bútorfestésbe, a gazdálkodó életmódba.  

Találkozhatunk többek között egy háromgenerációs 
patkoló kovács családdal és a székelykapu faragója is 
kitárja mesterségét. A völgyben megbújó kicsi falu 
társadalmát az ünnepek, a népszokások, a 
hagyományőrzés tartja meg, összetartó közösségük 
példaértékű.  

Vallják, hogy nehéz magyarnak lenni Erdélyben, de az 
anyaországtól kapott állampolgárság azért kárpótlást 
jelent számukra.  

A filmhez kapcsolódó előadás a magyar nyelv ősiségét 
bizonygatta, rováskultúránkról szólt.  

(kg) 

„Gumikacsa 
invázió” - 

online 
információk 

és álhírek 
 

Ezzel a címmel tartottak előadást a Békefi Antal Városi 
Könyvtárban, amely az országos Internet Fiesta 
programhoz az idei évben is csatlakozott.  
 

Az előadás az internet biztonságra és az álhírek 
felismerésére fókuszált. A balatonalmádi Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár két munkatársa volt az előadó.  

A tudatos online jelenlétről Szóllás Péter könyvtáros beszélt. 
Kiemelte: mi vagyunk felelősek eszközeink, szoftvereink, 
adataink biztonságáért. Ma már az okostelefonunkon egész 
életünk - és másoké is nyomon követhető. A telefonunkra 
vigyázni kell, a belépéshez feloldó-kódos védelmet kell használni. 
Egy-egy alkalmazáson keresztül a telefon teljes tárhelyéhez hozzá 
lehet férni (pl. levelezés, banki adatok).  Tanácsolta, hogy a 
felugró engedélyeket mindig olvassuk el, vizsgáljuk felül, mert a 
minimum-feltétel engedélyezése is elegendő a használathoz. 
Javasolta a szoftverek folyamatos frissítését, mert ezek során a 
biztonsági rések is gyakran javításra kerülnek. Az 
internethasználatnál is fontos a szerzői és a személyiségi jogok 
betartása. Felhívta a figyelmet, a könyvtár szerepére: nem csak 
könyvekért, hanem digitális információkért is érdemes betérni.  

Dankó Friderika könyvtáros az álhírekről beszélt. 
Kvízjátékon keresztül mutatta be, hogy milyen könnyen 
becsaphatóak vagyunk az online térben. Hasznos oldalak is 
bemutatásra kerültek. Az előadás témája aktuális volt, a 
prezentáció szemléltette az előadók üzeneteit, akik végig 
fenntartották a tizenévesek figyelmét.  

A III. Béla Gimnázium 62 diákja vett részt a programon.  
 

Benczikné Tóth Magdolna
 

Szili Márk, a karitász középiskolás önkéntese átadja a 
csomagot Turi Ferenc részére (Fotó: Gyurkó Jánosné) 
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Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából évkönyv kiadását tervezi Zirc Városi Önkormányzat. Az évkönyvben 
fotók és visszaemlékezések is helyet kapnak. Az emlékező riportokat folyamatosan közzétesszük a Zirc és Vidéke újságban. 
 

SZABÓ JÓZSEF ATTILA: 
 

Az iskola azért iskola, hogy az tele 
legyen elégedett tanulókkal! 

 
– Kérem, mondja el, miért ezt a hivatást választotta és 

hogyan került Zircre? Milyen emlékeket őriz az itt töltött 
időszakról? 

– Ez egy nagyon érdekes kérdés számomra. Édesapám 
katonatiszt volt és abban az időben egy hagyományos tiszti 
családban az volt a módi, hogy az első szülött fiú követi az 
édesapját. Eredetileg a gépészet iránt érdeklődtem, de hogy a 
tradíciót ne törjem meg, a gépipari technikum elvégzése után 
jelentkeztem a tiszti iskolára. A kiképzés után rájöttem arra, 
ez a pálya mégsem nekem való. Sikerült leszerelnem és a 
győri Rába Vagon és Gépgyárban kezdtem el dolgozni. 
Tetszett a termelőüzemi munka, de szerettem volna tovább 
tanulni, ezért jelentkeztem a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem dunaújvárosi Kohó- és Fémipari Főiskolai karának 
gépész-üzemmérnöki szakára. 1970-ben kezdtem meg itt a 
tanulmányaimat. Abban az évben indult az 
országban először műszaki tanár szak a 
főiskolán. Megtetszett az új lehetőség, 
egyik kollégámmal átjelentkeztünk, és 
1974-ben kézhez kaptuk a műszaki tanári 
diplománkat is. Azt nem tudom 
megmondani, hogy mitől vonzódtam a 
pedagógusi pályához, a családban nem 
volt ilyen fajta előzmény. A pályán töltött 
közel 40 év bizonyította, jól választottam. 

A munkahely választásánál azt néztük 
a párommal, hol van két műszaki tanári 
állás és hol kapunk szolgálati lakást. 
Abban az időben ez még sok helyen 
létezett és ez az indulásnál fontos volt. Az 
álláshirdetések böngészése közben Zirc is 
szóba került. Eljöttünk, megtetszett az 
iskola és a város, megpályáztuk és az 
akkori igazgató úr minket választott ki a 
pályázat nyerteseinek. Így kerültünk ide 
1974 augusztusában.  

Óriási előnyöm volt és vezetőként 
megkönnyítette a helyzetemet az, hogy az 
iskola minden területén személyes 
tapasztalattal rendelkeztem. Végigjártam minden lépcsőfokot 
az intézménynél. Ez azt jelenti, hogy dolgoztam tanárként, 
nevelőtanárként, gyakorlati oktatásvezetőként, voltam 
igazgatóhelyettes, majd 1997-ben lettem igazgató. Ekkor újra 
„iskolapadba” ültem és a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Karán egyetemi kiegészítőt végeztem, 
majd a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás-vezető és 
pedagógus szakvizsgát tettem. Az intézményben ledolgozott 
35 év után igazgatóként mentem nyugdíjba 2009-ben. A 
különböző beosztásoknak köszönhetően sikerült mindig 
megújulni és tapasztalatokat szerezni a vezetői munkámhoz, 
hogyan kell feladatot előkészíteni, kiadni és a végrehajtást 
ellenőrizni. Hogyan kell dicsérni, ha kell fegyelmezni. Sokféle 
készségre van szükség az iskola vezetéséhez, de kiemelném az 
empátiát, megbízhatóságot, igazságosságot, türelmet, 
emberséget. Nagyon fontos, amikor átülünk az asztal másik 
oldalára, más szemszögből kell nézi a dolgokat, de nem 
szabad elfelejteni, honnan jöttünk és a kinevezéssel nem 
lettünk egy csapásra tévedhetetlenek! Amikor intézkednem 
kellett, viszonylag könnyű dolgom volt, mert minden területet 
gyakorlatból ismertem. Ebből következőleg azt hiszem, hogy 
sikerült egy jól működő és egy nagyon kellemes iskolát 
kialakítani. Az általam vezetett tanári testület, a technikai 

dolgozók, mindenki magáénak érezte a munkáját, mindenki 
tisztességgel végezte azt. Ha sikeres maga az intézmény, 
akkor jól érzi benne magát valamennyi dolgozója. Rengeteget 
pályáztunk, melynek nagy része sikeres volt, ebből tudtunk 
nagyon sok mindent fejleszteni az iskolában és a 
tanműhelyben. A megye egyik legjobban felszerelt iskolája 
lettünk. Olyan eszközeink voltak, amelyekkel szívesen 
dolgoztak az emberek. 

Iskolánk története nagyon röviden: 1952-ben költözött a 
zirci ipari tanonciskola az apátsági épület 2. emeletére. 
Kezdetben ott működött minden, az iskola, a kollégium, sőt 
még a tanműhely is. Később, a tanulólétszám növekedése 
miatt az apátsági épület mindhárom szintjét elfoglalta az 
iskola és a kollégium. 1969-ben lett tanműhelyünk, az akkori 
MEZŐGÉP (Gépállomás) területén. Az elmúlt évtizedek alatt 
sikerült nagyon jól felszerelt tanműhelyt létrehozni és 
üzemeltetni. 

1991-92-ben kezdődött az egyházi ingatlanból történő 
kiköltözésünk. Ez a folyamat 2003 augusztusában az új 
tornacsarnok átadásával fejeződött be. Ezt a nagyon fontos 
feladatot az akkori elődöm, Földvári Béla igazgató úr kezdte, 

Beke Gyula igazgató úr folytatta és a 
vezetésemmel fejeztük be. Megyei 
irányítással, a ciszterci renddel kellett 
hosszú tárgyalásokat folytatni és 
végül megegyezni. Ennek 
köszönhetően épült fel az új iskola, 
kollégium és tornacsarnok. 

Mindig nagyon büszke voltam 
arra, hogy a tanulóink, kollégáink 
folyamatosan ügyeltek arra, hogy szép 
maradjon az iskola kívül-belül. Ez 
generációról generációra adódott át, 
ezért olyan szép még mindig. Az volt a 
mottónk, hogy az iskola azért iskola, 
hogy az tele legyen elégedett 
tanulókkal. A szó nemes értelmében, 
a tanárnak szeretni kell a tanulókat, 
ha erre nem képes, kevés sikere lesz a 
pályán. Az iskolának az is dolga, hogy 
nevelje a gyerekeket, ők a 
legfontosabbak az iskolában. Azért 
íratta a szülő hozzánk a gyermekét, 
hogy megtanítsuk a szakmára és 
emberségre, de közben jól érezze 

magát, szeressen iskolába járni. Intézményünkről köztudott 
volt, hogy a tanulók szeretnek idejárni, örömmel jöttek. Mi 
felnőttek is mindig örömmel mentünk be az iskolába, mert jól 
éreztük magunkat, lehetett egymással beszélgetni, kialakult 
egy nagyon kellemes légkör. Ezt én mindig nagyon fontosnak 
tartottam. 

Ettől függetlenül persze mindig voltak problémák is. 
Amikor közel 700 gyerek volt az iskolában, napi problémák 
előfordultak, amiket meg kellett oldani és meg is oldottuk a 
legjobb tudásunknak megfelelően. 

Minden munkáltatónak egy olyan imázst kell 
megteremtenie, ami pozitív kisugárzással van külvilág és a 
dolgozók felé. Így könnyebben működik a rendszer és sokkal 
könnyebben fogadja be a környezete is az intézményt. A város 
valamennyi intézményével, a polgármesteri hivatallal is 
nagyon jó kapcsolatunk volt, segítettük egymást. 

Kicsit fájó szívvel jöttem el az intézményből, de boldogan 
tekintettem vissza az elmúlt időszakra. Nemcsak 
igazgatóként, de tanárként is jól éreztem magam az összes 
területen, ahol dolgoztam. Mindenhol nagyon jó 
kapcsolatban voltam a kollégáimmal.  

Ez egy nagyon szép időszak volt az életemben, és az is 
marad. 

Bácsiné Nyiri Éva
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Sikerekben gazdag 
múzeumi évtizedek 
 
Dr. Tóth Sándor nyugalmazott muzeológus-
múzeumigazgató 1970-től 1991-ig, nyugdíjazásáig 
dolgozott a Magyar Természettudományi Múzeum 
Bakonyi Természettudományi Múzeumában.  
 

 
 

A veszprémi Bakonyi Múzeummal egy álláspályázat okán 
került kapcsolatba, ahol épp rovarokkal foglalkozó 
szakembert kerestek. Dr. Tóth Sándor a Bakonyhoz 
egyébként is kötődött, ezért megpályázta és el is nyerte az 
állást. 

Biológus tanárként, már a 16 évi tanítás mellett is, 
komolyan foglalkozott a rovarok kutatásával, ezért választotta 
hivatásul a muzeológiát. Azáltal, hogy erre a pályára 
kerülhetett, régi álma vált valóra.  

1970-ben és 1971-ben a veszprémi Bakonyi Múzeum 
állományában, és részben Zircen szervezett a településen 
létesítendő intézményt, Magyarország első vidéki önálló 
természettudományi szakmúzeumát, melyet hivatalosan 
1972. május 17-én avattak fel.   

Az intézmény szervezése során adódtak nehézségek. A 
település vezetői közül – beleértve az akkor még az apátsági 
épület nagyobb részét elfoglaló Szakmunkásképző Intézet 
vezetőit is – nem mindenki értett egyet a múzeum Zircre 
telepítésével. Ezért csak hosszú esztendők alatt sikerült 
legalább szerény helyet biztosítani az adminisztratív és a 
szakalkalmazottak, továbbá a tudományos gyűjtemények, 
valamint a Bakony természetvilágát bemutató állandó 
kiállítás részére.  

Leszámítva a szervezéssel, a gazdasági gondokkal és a 
múzeum kollektívájában előforduló, gyakori személyi 
változással együtt járó nehézségeket, sikerekben gazdag volt 
Dr. Tóth Sándor számára a múzeumnál eltöltött két évtized. 
Elsősorban kutatóként – a terepi gyűjtés, feldolgozás és 
publikálás terén – a hivatásnak élve, mindig is szeretett a 
múzeumban dolgozni. Vezetőként természetesen voltak 
nehézségei, de ezeket az idő általában megoldotta.  

Legkedvesebb emlékeinek, sikereinek számítanak az 
önálló Bakonyi Természettudományi Múzeum megteremtése 
és működtetése, „A Bakony természeti képe” program 
szervezése, az intézmény önálló tudományos folyóirata („A 
Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei” (Folia 
musei historico-naturalis bakonyiensis) kiadása, és nem 
utolsósorban a kutatásai nyomán létrejött saját monográfiák, 
valamint közlemények, publikációk.  

A város értékeit növelő, maradandó eredményeinek 
elismeréseként Zirc Városi Önkormányzat 2017-ben „Zirc 
Város Díszpolgára” címet adományozott dr. Tóth Sándor 
részére.  

Csaba Lilla
 

 

Versengés a hős tábornok emlékére 
 
Ötödik alkalommal került megrendezésre városunkban a Görgey Artúr 
tábornok emlékére rendezett országos sportlövő verseny területi 
fordulója a Magyar Technikai Tömegsportok Országos Szövetsége, a 
Magyar Sportlövők Szövetsége és az MTTSZ Területi Klub Zirc közös 
szervezésében.  
 

A versenyzők két fegyvernemben és két korosztályban, 
iskolájuk színeit képviselve álltak céltábla elé az 
Alkotmány utcai Művelődési Ház légpuskás lőterén. A 
házigazda MTTSZ Területi Klub Zirc a Fair Play 
jegyében a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is 
visszaléptette dobogóra esélyes versenyzőit, hogy 
mások is lehetőséget kapjanak az országos 
megmérettetésre, melynek május 11-én a Komárom-
Esztergom megyei Ács ad majd otthont. 
Kategóriánként és korosztályonként egyéniben az első 
három helyezett jutott tovább a döntőbe, arról pedig, 
hogy melyik csapat képviselje a megyét a legjobbak 
között, a versenybíróság dönt majd. A területi 
selejtező térségi eredményei. Rúgós légfegyver 
húszlövéses szám: Általános iskolás fiú, egyéni: 2. 

Vincze Ferenc (N. N. Ny. Ált. Isk. Bakonynána). Csapat: 1. Vámbéry Ármin Ált. Isk. 
Csetény (Ehrenberger Endre, Varga Ákos, Vörös Gergő). Lány, egyéni: 2. Rakovics 
Andrea (Vámbéry Ármin Ált. Isk. Csetény). Vegyes légfegyver húszlövéses szám: 
Általános iskolás fiú, egyéni: 3. Bittmann Zoltán (Zirci Reguly Antal N. N. Ny. Ált. 
Isk.). Csapat: 1. Zirci Reguly Antal N. N. Ny. Ált. Isk. (Bittmann Zoltán, Csillag 
Gábor, Radányi Levente). Lány, egyéni: 1. Lingl Nóra, 2. Bittmann Teréz (mindketten 
Reguly, Zirc). A helyezettek érem- és oklevéldíjazásban részesültek. (kg) 

IRODALMI PERC 
 

A BAKONYNAK 
FŐVÁROSÁBAN ZIRCEN… 
 
 

A Bakonynak Fővárosában Zircen 
Éltem harminchárom éven keresztül. 

Sokadmagammal osztoztam a kincsen, 
Melyet elhoztam magammal emlékül 

 
Az Alföldnek Gyöngyszemébe Gyulára. 

A két város teljesen különböző, 
De számomra a hegyeim hiánya 
Helyett itteni síkság lenyűgöző. 

 
Bakonyi, Zirci hegyeimet soha 

Nem feledem el, hiszen a Szerelem 
Mámora, Gyula síksága pótolja. 

 
Harminchárom éves Zirci létemre 

Halálomig jó szívemmel gondolok, 
Mert mindig lenyűgözött a szépsége. 

 
 

Ifj. Nagy Bálint (Valentinus) 
 

Gyula. 2019. 03. 05. Kedd Délután 14:05 
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Már öt éve rendezünk 
ZIRC30 Túrákat! 

„Tavaszköszöntő” túráira várta a Bakonyt és a 
kirándulni szeretőket a Művelődési Ház. 
 

A kezdettől folyamatos népszerűségnek örvendő 
ZIRC30 évszak-köszöntő túráink célja a Bakony 
természeti értékeinek, szépségeinek megismertetése és 
városunk népszerűsítése az Erdélyi Baráti Kör Egyesület 
által 2014-ben kialakított Szarvaskút15, Kőkapu10 és 
Pintér5 km-es túraútvonalakon meghirdetett, kezdettől 
ingyenes programjainkon keresztül. Öröm, hogy a 
messziről érkező túrázóink egyre több időt 
töltenek el városunk értékes látnivalónak 
megismerésével is. 

A ragyogó időnek is köszönhetően, az eddigi második 
legnagyobb létszámmal zajlott idei „Tavaszköszöntő” 
túránk: az összesen 156 induló közül nyolcvannyolcan 
teljesítették a Szarvaskút15, negyvenhárman a Kőkapu10 
és huszonöten a Pintér5 körútvonalakat. 

Népszerűek a TTT-honlapon év elején közzétett 
ZIRC30 túrák – ezt igazolta most is, hogy bár ezen a 
hétvégén is több meghirdetett teljesítménytúra volt, mégis 
az ország sok pontjáról érkeztek a korosztályokban is 
mindig változatos életkorú túrázóink. A teljesség igénye 
nélkül: Baja, Székesfehérvár, Győr, Budapest, 
Magyarpolány, Ajka, Ugod, Szigetszentmiklós, 
Nagyvázsony, Komárom, Ságvár, Abda, Sárkeresztes, 
Mihályfa, Sopron, Mosonmagyaróvár, Bakonysárkány, 
Balatonendrőd, Balatonfűzfő, Tököl, Káloz, Siófok, 
Sárbogárd, Aba, Celldömölk településekről, és nagy 
örömünkre, egyre többen jelentkeznek Zircről és a 
környékből is. 

A túrák teljesítéséért járó Emléklapok mellett, 
hagyományaink szerint külön oklevéllel is megleptük az 
egy napon több távot teljesítő, a legmesszebbről érkező, a 
legidősebb és a legfiatalabb résztvevőket. Egy zirci és egy 
ugodi túrázónk – Wágenhoffer-Koós Raul és Perecz 
Barnabás – mindhárom távot, valamint két 5. osztályos 
zirci diák – Wágenhoffer-Koós Bálint és Horváth Bence –
 a Pintér5 és a Szarvaskút15-ös távot is teljesítette. A 
legmesszebbről érkező résztvevőnk, Kiss Erzsébet Bajáról 
jött, és a Szarvaskút15-ös távot járta be (71 évével ő volt a 
legidősebb a hölgyek közül). Legidősebb túrázónk, a 75 
éves győri Békefi Árpád a Pintér5-ös távon indult. Nyolc 
hónapos, legfiatalabb túrázónk, a 
bakonyszentkirályi Ferenczi Viktor, anyukája hátán 
„utazva”, népes családjával teljesítette a Pintér5 útvonalat. 
 
Mindig öröm számunkra, hogy a 
visszatérő túrázók és baráti társaságok 
mellett sok család érkezik a ZIRC30 
túrákra – a mostani nagy számuk még 
minket is meglepett. 

 
A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola 8/B. osztálya, – korábbi tanítványokkal, 
és most szülőkkel, nagyszülőkkel is kiegészülve, – már 
harmadszor választotta kellemes szombati programként a 
túrát. Tavaly, még hetedikesként a Pintér5-tel kezdtek, 
ősszel a Kőkapu10 távval folytatták, és most a 

Szarvaskút15 km-es távot is teljesítette a Lingl Zoltán 
vezette vidám csapat. Tanár úr már most jelezte, hogy 
ősszel az új ötödikeseivel folytatja a megkezdett sorozatát 
– a közösségfejlesztésre is kiváló kezdeményezését jó 
példaként ajánljuk más osztályoknak is. 

A reggeli induláskor kínált forró tea után, a túrákról 
visszaérőket Emléklapokkal köszöntöttük, és szokás 
szerint szerény, ám házias ízekben gazdag ellátást 
kínáltunk számukra. Résztvevőink barátságos hangulatú 
beszélgetéseken számoltak be kellemesen fárasztó 
élményeikről, és az útvonalakkal kapcsolatos – általában 
pozitív – tapasztalataikról, javaslataikról, amivel mindig 
segítik a következő túrákra felkészülésünket. 

A Művelődési Házban ugyanezen a napon rendezte 
meg Húsvétváró Családi Napját a Zirci Családháló.pont, a 
452. sz Szent Bernát Cserkészcsapat közreműködésével. 
Néhány túrázó család örömmel kapcsolódott be a 
kézműveskedésbe és az épület mögötti játszótéren zajló 
nyuszi-tojáskereső játékba. A gyerekek és szüleik 
mézeskalácsot díszítettek, tavaszi ablak- és ajtódíszeket, 
húsvéti figurákat készítettek. Több kisgyerek festett arccal, 
vagy tavaszi koszorúval a fején indult haza. 

 A ZIRC30 túrákat kezdettől segítő, és 2017-től 
finanszírozó „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány a korábbi 
önkormányzati Civil Támogatási Alap pályázati 
támogatásból beszerzett jelvénykészítő masinájával 
minden túránál új jelvényekkel gazdagíthatjuk a 
résztvevők gyűjteményét már harmadik éve. Túrázóink 
most is örömmel fogadták a Kaszás 
Eszter tervezőgrafikusunk által útvonalanként egyedileg 
tervezett kedves tavaszi virágfigurákat. 

A szervező intézmény ezúton is köszöni a túrák 
megvalósulásához nyújtott szakmai együttműködéseket, 
támogatásokat.  
 
2019-ben még két alkalommal – a június 8-i 
„Nyárköszöntő” és az október 5-i „Őszköszöntő” – 
ZIRC30 túrára várjuk visszatérő és új látogatóinkat. 
Idén a Reguly év és Zirc várossá nyilvánításának 35. 
évfordulója tiszteletére egy új, 35 km-es Reguly Antal 
Emlékút – ZIRC35 túraútvonal kialakítása van 
folyamatban, melynek kezdeményezője és gondozója 
szintén az Erdélyi Baráti Kör Egyesület, segítő 
közreműködője a „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány lesz. 
A RAE-ZIRC35 túra időpontjával és információival a 
későbbiekben jelentkezünk. 

 
 

Encz Ilona

 

Sokan voltak, akik családostul teljesítették a távokat 


