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Mi teljesíthetjük be a
’48-as hősök vágyát
– Március tizenötödike az az ünnep, amit a
magyarság generációk óta ünnepelhet, emiatt
gyermekkorunk óta része életünknek, a mai
magyarság nemzeti identitásának egyik fő pillérét
képezi – mondta az 1848–49-es forradalom és
szabadságharcra emlékező ünnepi beszédében
Varga Zita önkormányzati képviselő, az Emberi
Kapcsolatok Bizottság elnöke.
Kifejtette, hogy mindez nem véletlen: a modernkori
Európában a rég elfeledett Magyarország ekkor vált egy
csapásra újra ismertté, európaiak tömege követte nyomon
az eseményeket, újrarajzolva ezáltal Magyarországot
Európa térképére. Az előzményekről is beszélt, a
reformkor
kifejezte
a
magyarság
megújulás,
modernizálódás iránti szándékát egy abszolutista, feudális
rendszerben
működő
birodalmon
belül.
A
reformmozgalom élére a nemesség legkiválóbbjai álltak, az

általuk elindított folyamatokat a sorozatos bebörtönzések
és a bécsi udvar megosztó politikája sem tudták
megakasztani. A forradalmárok követelései a nemzeti
önrendelkezésről, a szabad sajtóról, a törvényességről és
egy igazságosabb életről szóltak.
(Folytatás a 3. oldalon)

Vizuálisan mesélték el a vízzel
kapcsolatos élményeiket

A megyében az első Almapatikát adták át Zircen

A Zirci Benedek Elek
Óvoda és Bölcsőde
óvodásainak alkotásaiból
nyílt kiállítás a Víz
Világnapjához
kapcsolódóan az MTM
Bakonyi
Természettudományi
Múzeumának
SarokGalériájában.
(4. oldal)

Varga Zita bizottsági elnök ünnepi beszéde a Városházán

Az
Alma
Gyógyszertárak
Referenciapatika
Programja 2018-ban indult azzal a céllal, hogy az
Alma-hálózat patikáinak egy speciális üzletmodell
szerint adjon új funkciót. A modernizálás
legújabb állomásaként a zirci Szent Hubertus
Gyógyszertár is megújult és átadásra került a
város díszvendégei körében.

Rangos elismerést kapott a
Zirci Erdészet volt igazgatója

Az Áder János köztársasági elnök által adományozott
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben
részesült Schumacher István. (2. oldal)

A gyógyszertár átadásán, balról: dr. Horváth-Hutás Tamás régióvezető tiszti
főgyógyszerész, dr. Lázár Szabolcs, a Patika Management Kft. ügyvezető
igazgatója, dr. Mile Imre gyógyszertárvezető és Ottó Péter polgármester

(Bővebben a 3. oldalon)
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Kitüntették a Zirci Erdészet volt igazgatóját
Schumacher István, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
nyugalmazott vezérigazgatója, a Zirci Erdészet volt igazgatója
négy évtizedes erdészeti, erdőmérnöki pályafutása során végzett
magas színvonalú szakmai és eredményes vezetői munkájáért
kapta az elismerést, amelyet Nagy István agrárminiszter adott át
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából tartott ünnepségen, a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtár konferenciatermében. (Info: veol.hu, címlapfotó:
magyarmezogazdasag.hu)

Közeleg a zöldhulladék-gyűjtési akció
2019. április 13-tól kezdődő elszállítással házhoz menő
zöldhulladék-gyűjtést szervez Zirc Városi Önkormányzat. A
lakossági zöldhulladék gyűjtésére az önkormányzat kerti
ingatlanonként 2 db 110 literes zöld színű, „Zirc zöldhulladék
gyűjtőzsák” feliratú zsákot ingyen biztosít, a további zsákokat bruttó
300
forintos
egységáron
lehet
megvásárolni
a
„Zirci
Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. telephelyén. A zöld színű
gyűjtőzsákokat az ingatlan előtti közterületen kell elhelyezni a
szállítást megelőző napon, azaz 2019. április 12-én (pénteken).

Zirc város állandó lakosságának száma 2018. december
31-én 6760 fő, a lakónépesség (az adott településen érvényes
tartózkodási hellyel, ennek hiányában érvényes lakóhellyel
rendelkezők száma) 6816 fő – derül ki az önkormányzati hivatal
rendelkezésére bocsátott népesség-statisztikai adatokból.

K örk érd és – Március 22-én volt a Víz Világnapja. Kiállítás is nyílt ebből az alkalomból, a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde óvodásainak alkotásait láthatjuk az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának SarokGalériájában. A jeles
naphoz kapcsolódóan szakembereket kérdeztünk, hogy a saját területükről mire hívnák fel a figyelmet a vízzel kapcsolatban.
is lehet tájékozódni, évente egyszer
újság is megjelenik a teljes felhasználói
kör részére. Több felkérést kapunk az
iskolákból, ahol aktív szemléletformáló
előadásokat tartunk. Talán a gyerekek a
legfogékonyabbak az ilyen irányú
gondolkodásmódra.
A
Víz
Világnapjához
kapcsolódóan
rendszeresen meghirdetjük számukra a
rajzpályázatunkat.

Renkó Péter
(a Bakonykarszt Zrt. Zirci
Üzemmérnökségének vezetője)

Szőnyegi János
(igazgató-helyettes, Zirci Reguly Antal
NNNy Általános Iskola)

– Mi úgy tudjuk védeni a környezetet,
az ivóvízkincset, hogy spórolunk vele,
ehhez
az
is
szükséges,
hogy
rekonstruáljuk
a
tönkrement
vezetékeket, illetve a meghibásodásokat
minél előbb elhárítsuk. Zirc büszke
lehet arra, hogy az 1-es mélyfúrású
kútnak az ivóvize ásványvízzé van
minősítve.
Fontosnak
tartjuk
a
felelősségteljes
magatartást,
és
rendszeresen fel is hívjuk a lakosság
figyelmét, hogy csak olyan dolgok
kerüljenek a szennyvízcsatornába, amik
valóban odavalók. Ha például beleöntök
gázolajat vagy mosóbenzint, az tőlem
ugyan elfolyik, de az alattam lévő
szomszédnál megjelenik szagként, és
akár
be
is
gyulladhat
a
szennyvízcsatornában.
Nyílt
napot
tartunk, sok információt tartalmaz a
honlapunk, ahonnan a víz minőségéről

–
Dr. Kutasi Csaba
(igazgató, MTM Bakonyi
Természettudományi Múzeuma
– a képen kisfiával)
– A víz alapvető természeti kincsünk,
ami nem csak az ember számára fontos,
hanem
a
többi
élőlénynek
is
nélkülözhetetlen. Jelentősége élőhelyként is kiemelkedő, a vizes élőhelyek
(pl.:
mocsarak)
a
Föld
egyik
legváltozatosabb,
legfajgazdagabb
területei. Sajnos ezen élőhelyek száma
az utóbbi időszakban folyamatosan
csökken. Védelmük ezért is nagyon
fontos, hogy megőrizzük bolygónk
biológiai sokféleségét.

A víz a környezetünk része,
alapértéke. Iskolánkban sokféle oktatónevelőmunka folyik, szinte az összes
tantárgy követelményrendszerét átszövi
a környezetre való nevelés. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
megtanulják, vigyázni kell a vízre,
hiszen a víz maga az élet. Annál is
inkább, mert ha globálisan nézzük, az
ivóvízkészletek
apadóban
vannak.
Felhívjuk a diákok figyelmét, hogy ne
szennyezzék
a
vizet,
annyit
fogyasszanak
csak,
amennyire
feltétlenül szükségük van. Technikailag
is segíti az iskola a víz-, illetve
környezetvédelmet, olyan csaptelepeink
vannak, melyek maguktól elzáródnak.
Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs
még mit tennünk ez ügyben.
(kg)
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra
emlékezett Zirc városa
(Folytatás az 1. oldalról)
„Azon a napon az emberek szabadnak
érezték magukat, és ez a szabadság
olyan erővel bírt, hogy a későbbi
függetlenségi
harcok
során
a
honvédsereget az orosz cár seregével
egyesülve, többszörös túlerőben tudták
csak megadásra kényszeríteni. Olyan
erővel bírt, hogy a megalakult
honvédseregben számtalan külföldi tiszt
harcolt és esett áldozatul a magyar
szabadságért. Olyan erővel bír ma is,
hogy a magyarság számtalan győztes
csatája helyett egy vesztes háború, egy
látszólag elveszett ügy nemzetünk egyik
legnagyobb ünnepe. Megmutatta, hogy
a magyarságot nem lehetett eltüntetni
háromszáz év alatt sem, pedig két
birodalom is próbálkozott vele ez idő
alatt” – mondta ünnepi beszédében
Varga Zita.
Az ünnepség szónoka kitért arra is,
hogy az értelmező kéziszótár több
fogalmat társít a haza szó mellé, első
helyen az található, hogy minden ember
egy országot tekint a hazájának. Ennek
mintegy cáfolataként feltette a kérdést:
Hogy lehetséges az, hogy a megtorlás
áldozatainak jelentős része nemcsak
hogy nem volt magyar, nem is tudott
magyarul, mégis azt mondták a magyar
honra, hogy „haza”? Ezek az emberek
egy zászló alatt harcoltak, a közös
gondolkodásmód, a tettvágy, az igény a
megújításra, a megjobbításra kovácsolta
őket egységbe – mondta, az aradi

vértanúk közül pedig Lahner Györgyöt
hozta fel példaként: bár itt született
Magyarországon, származása szerint
német, felesége olasz volt. Csak néhány
szót tudott magyarul, az általa öntetett
ágyúkra rávésette Zrínyi jelszavát: „Ne
bántsd a magyart!”.
Varga Zita végül hangsúlyozta, amit
elsődlegesen tanulhatunk az 1848–49es
forradalom
és
szabadságharc
hőseitől, az a nemzeti összefogás, ők
Magyarország
létéért
és
felemelkedéséért harcoltak. Hozzátette,
ezt a vágyat mi százhetvenegy évvel
később beteljesíthetjük, és ha teszünk
érte, akkor: „a magyar név megint szép
lesz, méltó régi nagy híréhez”.
Zirc város ünnepi megemlékezése
koszorúzással vette kezdetét a Március
15.
téren
a
Zirci
Fúvósok
közreműködésével. Az ünnepség a
Városházán folytatódott, ahol Szakács
Ildikó, a műsor vezetője Sarkady Sándor
„Zeneszó
zeng”
című
versével
köszöntötte az egybegyűlteket. A TIT
Váci Mihály Irodalmi Színpad részéről
Rábai Zsanett, Felföldi Gábor és
Lohonyai Zoltán verses-zenés műsorral
idézte meg az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc szellemét, előadásukkal
méltó emléket állítva a 171 éve
történteknek. Az ünnepség fényét
emelték a Zirci Fúvósok Karácson
Zoltán művészeti vezetésével. Zenei
kíséretet adtak a koszorúzáshoz, a
Himnuszhoz, a Szózathoz és egy

műsorblokkban
is
megmutatták
tudásukat.
Immár
hagyományosan
az
ünnepség keretében került sor Zirc
város
középiskolai
tanulmányi
ösztöndíjainak átadására. 2019. első
félévében tizenhét diák részesült
támogatásban
Zirc
Városi
Önkormányzat részéről kiemelkedő
tanulmányi eredményéért, közösségi
munkájáért, ők: Bajkó Mercédesz,
Balázs Márton, Detre Csongor István,
Győrffy Karina, Hédl Petra, HédlFarkas Estilla, Kapitány Dorottya,
Moór Bence Dániel, Neumann Péter,
Oláh Lili, Pallós Barbara, Somogyi
Gergő, Sömjén Máté, Szabó Róbert,
Tamaskovics Balázs, Vajcs Luca, Vajda
Kitti. Az ösztöndíjért járó elismerő
oklevelet Ottó Péter polgármester és
Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság elnöke adta át a diákok
részére.
Az ünnepséget a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB szervezte. A műsor vezetője
zárszavában emlékeztetett: 1848-ban a
piros szín az erőt, a fehér a hűséget, a
zöld a reményt jelentette a magyarok
számára. Nemzeti zászlónk „kicsiny
testvére” a kokárda, amit minden
Március 15-én a szívünk fölé tűzünk.
Mindkettő jelkép, a magyar nép
összetartozását hirdeti – a közös múltat,
a közös jelent és a közös jövőt.
(kg)

A megyében az első Alma-patikát adták át Zircen
Az Alma Gyógyszertárak Referenciapatika Programja
2018-ban indult azzal a céllal, hogy az Alma-hálózat
patikáinak egy speciális üzletmodell szerint adjon új
funkciót. A modernizálás legújabb állomásaként a zirci
Szent Hubertus Gyógyszertár is megújult és átadásra
került a város díszvendégei körében.
– A 2018-as Alma Referenciapatika Program indulását
megelőzően hosszas kutatómunka során kezdtük meg az alapok
lefektetését. A vásárlóink igényeire koncentráltunk, emellett
feltérképeztük a nyugat-európai trendeket is, de alapvetően saját,
több évtizedes tapasztalatainkkal felvértezve vetettük magunkat
a munkába – mondta nyitóbeszédében dr. Lázár Szabolcs, a
Patika Management Kft. ügyvezető igazgatója.
A modernizálás során a letisztult patikabelsőt és a
szabadpolcokat úgy alakították ki, hogy közben az Almára
jellemző barátságos hangulat ugyanolyan hangsúlyos maradjon,
mint amit a vásárlók már megszoktak az elmúlt évek során.
Áttekinthetőbben helyezkednek el a vény nélkül elérhető
termékek, amik segítik a betegeket a választásban.
Dr. Mile Imre gyógyszertárvezető, szakgyógyszerész
méltatta a közös munkát, és hangsúlyozta: szeretné, ha mindenki
örömére szolgálna az új patika Zirc belvárosában. Elmondta,
hogy a huszonnyolc éves múltra visszatekintő Szent Hubertus
Gyógyszertárat kevesebb mint egy év alatt sikerült átköltöztetni
új helyére. – Szép útnak vagyunk a végén, és egy másik szép
útnak az elején. Bízom benne, hogy a zirci Alma Referenciapatika
– amely egyébként Veszprém megyében az első – még sok-sok

társat fog itt találni és nagy megelégedésére fog szolgálni a megye
lakosainak – tette hozzá.
Dr. Horváth-Hutás Tamás régióvezető tiszti főgyógyszerész
beszédében kiemelte: amikor ő kezdte a hivatását gyakorolni, a
gyógyszertárt a tisztaság, a nyugalom és a biztonság fogalmához
társították – ám változnak az idők, és felmerül a kérdés, hogy
ezek az értékek napjainkban is megőrizhetők-e. Ha azonban azt
látja, mint a zirci patika esetében is, hogy a vásárlók ilyen
környezetben szerezhetik be az egészségük megőrzéséhez vagy a
gyógyuláshoz szükséges cikkeket, és az „élményközpontú
gyógyszertárhoz” mindeközben a tisztaság, a biztonság és a
nyugalom is társul, akkor véleménye szerint jó irányban halad a
világ.
Ottó Péter polgármester beszámolt róla, hogy Zircen eddig
három gyógyszertár ünnepélyes átadásán lehetett jelen, ami azt
jelenti, hogy egy olyan területről van szó, amelynek a dinamikus
fejlődését éljük meg, ahol a területen dolgozó vállalkozások arra
törekszenek, hogy minél magasabb színvonalú szolgáltatást
tudjanak nyújtani, minél több elégedett vásárlóval legyenek
gazdagabbak. Úgy látja, hogy nagyon komoly piaci verseny van
ezen a területen is, akár a Forma-1-ben, fej-fej mellett
száguldanak a versenyzők, és ebből a versenyből Zircen is a
lakosság profitálhatja a legtöbbet.
A beszédeket követően az ünnepélyes szalagátvágásra került
sor, majd az ügyvezető igazgató meglepetésként egy oklevelet
nyújtott át a gyógyszertárvezetőnek, amely elismeri, hogy a zirci
Szent
Hubertus
Gyógyszertár
megfelel
az
Alma
Referenciapatikák által garantált, magas szintű szakmai
kiszolgálásnak és széles körű választéknak.
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Vizuálisan mesélték el a vízzel kapcsolatos élményeiket
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodásainak
alkotásaiból nyílt kiállítás a Víz Világnapjához
kapcsolódóan az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeumának SarokGalériájában „Vizes élményeim”
címmel.
A házigazda intézmény részéről dr. Kutasi Csaba
igazgató köszöntötte a megjelent vendégeket, majd a Zirci
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodásainak szívhez szóló
műsora következett Váradiné Tóth Mária és Kuruczné Fehér
Rita óvónők felkészítésében. Vízzel kapcsolatos mondókákat,
meséket hallhattunk a kisgyermekektől, és szituációs
játékkal, tánccal is megmutatták, hogy mit gondolnak az
emberiség számára nélkülözhetetlen kincsről.
A kiállítást Kovács Mónika, a Zirci Benedek Elek Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetője nyitotta meg. – Nagy
örömmel jöttem ide, hiszen ennek a kiállításnak a létrejöttét
lázas készülődés előzte meg. Évek óta nagy gondot fordítunk
az óvodai nevelésünkben a környezettudatos életmód
kialakítására és a szemléletformálásra. A gyermek igen korán
érintkezik a vízzel, hiszen már az anyaméhben is ez a
természetes közeg veszi körül. A születés után is a legtöbb
gyermek számára élményt jelent a vízzel való találkozás,
elsősorban a játék, a fürdőzés és pocsolyában topogás
élményét, melynek oly nehéz ellenállni, s csak később
csodálkozik rá a Balaton vízében úszó, csillámló pikkelyű
halakra. Ezek az élmények köszönnek vissza a kiállítás
képeiben – mondta beszédében a nevelési intézmény
vezetője.
Beszélt arról is, hogy a vízről való gyermeki tudás
folyamatosan bővül, csak később szerzünk tudomást arról,
hogy a víz az egyetlen elem a Földön, amely három
halmazállapotban van jelen a környezetünkben: légnemű,
folyékony és szilárd állapotban. Az emberi test tömegének
több mint a fele víz, ebből fakad, hogy míg élelem nélkül
heteket bírunk ki, víz nélkül három napnál tovább nem
vagyunk képesek életben tartani magunkat. Ezért oda kell
figyelnünk, hogy a szervezet vízháztartása fel ne boruljon, a
folyadékot megfelelő, tudatos vízfogyasztással pótoljuk, és
legyen mindig elegendő ivóvizünk. Kiváltságos helyzetben
vagyunk, hiszen a szomjunk oltásához csak a csapot kell

elfordítanunk, és nem kell öt-hat kilométert megtennünk,
mint némelyik ország polgárainak.
A
veszélyekről
is
szólt
az
intézményvezető,
plasztikhulladékok
szennyezik
vizeinket,
beszűkítve
élővilágunkat, életterünket. Az ember nyomot hagy maga
után a Földön, amit ökológiai lábnyomnak nevezünk. Ez egy
olyan érték, amely kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség
mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű földre
és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt
hulladék elnyeléséhez. Ez az érték 1971-ben 1 volt, egy
viszonylagos egyensúly bolygónkon. 2017-ben már 1,7 lett,
ami mutatja, hogy az emberiség pusztítja önmaga életterét.
Hangsúlyozta, ezért is nagy a felelősségünk abban, hogy a
jövő nemzedéke szívügyének tekintse a természeti környezet
és a víz védelmét.
Dr. Kutasi Csaba múzeumigazgató szóban és egy kis
ajándékkal is köszönetét fejezte ki az óvodásoknak. Mint
mondta, intézményük minden évben megemlékezik a Víz
Világnapjáról, hiszen nagyon fontos, hogy az emberiség
vigyázzon erre a természeti kincsre. Hozzátette, leginkább a
kisgyermekeknél lehet elkezdeni ennek a tudatosítását, ezért
is gondoltak rá, hogy az idei évben óvodásokat kérnek meg
arra, osszák meg a vízzel kapcsolatos élményeiket.
A tárlat 2019. június 16-ig tekinthető meg az apátsági
épület SarokGalériájában. (kg)

Törvényi
változások
–
teendők a közművelődésben
Közművelődési műhelymunkára várták a
zirci
járás
szakembereit a
Nemzeti
Művelődési Intézet Veszprém Megyei
Igazgatóságának munkatársai március 12én a Művelődési Házba.
Bieberné Réz Ágnes, a házigazda Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
igazgatója, Zirc kulturális intézményének tevékenységéről, az itt folyó munkáról adott
tájékoztatást, majd Encz Ilona intézményi egységvezető mutatta be a rendezvénynek is
otthont adó mai Művelődési Ház kialakulását és mindennapi életét.
Bánkutiné Mihalcsik Márta, az NMI Veszprém Megyei Igazgatóságának módszertani
referense részletesen beszélt a közművelődés törvényi változásairól, valamint az ezekből
adódó önkormányzati és intézményi teendőkről. Szó esett a kulturális szakemberek
továbbképzéséről is, majd Huszti László módszertani referenssel a korábbi
műhelymunkákon, a szakmai együttműködések lehetőségeiről született ötleteket
osztották meg a résztvevőkkel.
Rédli Dávid módszertani referens a kötelező közművelődési statisztikai
adatszolgáltatás idei változásairól adott tájékoztatást, és válaszolt a kérdésekre.
A járási műhelymunka valamennyi témájához az NMI által összeállított hasznos
segédanyagokat és egy útmutató könyvet is kaptak a résztvevők. (ei)

Megújult az alkotóház
Hosszas munkát követően teljességében
megújult a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház műhelysora.
A felújítás az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
által
meghirdetett
Kubinyi Ágoston Program pályázati
forrásaiból – összesen 36 millió forint
vissza nem térítendő támogatásból –
valósult meg 2014–2018 során. Az első
évi előkészítés után első ütemben a
fazekas- és szövő-, második ütemben a
kovács- és bognárműhely készült el,
végül 2018-ban fejeződött be a gyertyásmézeskalácsos helyiség kialakítása. A
Csoóri
Sándor
Alap
további
támogatásból készült el a kemence és a
műhely berendezése. A teljes műhelysor
átadására az Alkotóházak Hétvégéje
elnevezésű európai programsorozathoz
kapcsolódva
kerül
sor,
melyről
programajánlónkban olvashatnak.

(Munkatársak)
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Á P RI L IS I V ÉRA DÁ S O K
Április 3. 15.00-17.30: Nagyesztergár, Önkormányzat
Április 5. 15.00-18.00: Olaszfalu, Általános Iskola
Április 24. 14.00-18.00: Zirc, Művelődési Ház

Koncert
A Zirci Városi Vegyeskórus és a Magyarpolány Hangja Vegyeskar
tavaszköszöntő koncertje március 30-án (szombaton),
16.00 órától a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának
Gobelin-termében. Belépőjegy 500 Ft, 3 kóruskoncertre szóló
bérlet: 1200 Ft. További bérletes előadások: június 1-jén
17.00 órakor az Arborétumban, szeptember 28-án 17.00 órakor a
Ciszterci Műemlékkönyvtárban. Jegyek és bérletek a koncert
előtt a helyszínen megvásárolhatók.

Húsvétváró Családi Nap
A Zirci Családháló.pont szeretettel vár minden családot a
Húsvétra készülődés jegyében egy kis kézműveskedésre,
nyuszikeresésre a zirci Művelődési Házba március 30-án,
szombaton 13-18 óráig! Lesz mézeskalács-díszítés, tavaszi
ablak-ajtódísz készítés, és játék az udvaron, nyuszi-tojáskeresés.
Ha szeretnél tojást díszíteni, hozzál magaddal kifújt vagy főtt
tojást! Közreműködik a 452. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat.

„Álmom: az Isten” – Magyar költők istenes versei
Mihályi
Győző
színművész
és
Karasszon
Eszter
gordonkaművész előadása a zirci református-evangélikus
templomban április 1-jén 18.00 órától.

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 április 2-án 16.00–
18.00 óra, középiskolásoknak április 16-án 17.00–19.00 óra
között. További információ: 30/162-1642, 30/162-1643.

HAZAJÁRÓ című televíziós műsor – Közönségtalálkozó:
Ciszterci Műemlékkönyvtár Barokk-terme (Zirc, Rákóczi tér 1. II.
emelet), április 5. (péntek), 17.00 óra.

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház programjai, 2019. április 5-6.
Április 5. 15.00–15.30: Az Alkotóház teljességében megújult
műhelysorának hivatalos átadása. 15.30–16.00: Műhelytitkok
bemutató – Marton Károly, nemezkészítő tárlatvezetése az
Alkotóház műhelyeihez kapcsolódó mesterségekről. 16.00–19.00:
Népi kézműves foglalkozások – kovácsolás ifj. Hegedűs Árpáddal,
kosárfonás id. Hegedűs Árpáddal, mézeskalács-sütés H. Gazder
Mártával, szövés B. Dobos Terézzel, agyagozás Csóti Gabriellával.
Április 6. 10.00–17.00: Alkotónap a megújulás jegyében:
tojásfestés népi technikákkal Pappné Rácz Ildikóval, dúcnyomás
ornamentikus mintákkal Módra Bettinával, gyapjúfonal-festés
növényi festékkel Frecot Emesével, nemezelés Marton Károllyal,
látványkonyha: kemencében sült kenyerek Törökné Ringl
Krisztinával. 10.00–17.00: Palánta-nap, közösségi palántacserebere: aki behozza feleslegessé vált palántáit, kertrendezés során
feleslegessé vált növényeit, elvihet valamit mások erre a célra szánt
növényeiből. Közkinccsé válnak a Múzeum málnatövei is.
Növényvásár: meghívott árusoktól lehetőség lesz növények, palánták
vásárlására. 15.00–15.45: A bolond falu – válogatás tréfás
népmesékből. Czorma Nóra bábszínész mesemondása. 16.00–
17.00: Szelence, bicske, vadkomló. Etnobotanikai érdekességek a
Bakonyból – dr. Schleicher Vera néprajzkutató előadása. Mindkét
napon a programokkal párhuzamosan mini-kiállítások a megújulás
jegyében: Élő, növényi minták – Módra Bettina textiltervező művész
kétnapos kiállítása. Frecot Emese szőtt, növényi festéssel készült
faliszőnyegei. A program a „Kőketánc” Kulturális Alapítvány és a
Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete támogatásával
valósul meg.
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(8420 Zirc, József A. u. 1.) Adószám: 15569499-1-19
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Aranyosan
szólt
a
zirci
tücsökmuzsika Keszthelyen
Kiemelkedően szerepeltek a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola zeneiskolás növendékei a Zala Megyei
Zeneiskolák XI. Vonóstalálkozóján, a Keszthelyi
Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában.
Nem tette át székhelyét a szomszéd
megyébe a zirci zeneiskola, ugyan a Zala
megyei intézmények számára hirdették meg
elsődlegesen a versenyt, de szívesen fogadták a
Bakony szívéből érkező hegedűmuzsikát is,
amely egyértelműen pozitív hatással volt az
eseményre.
A diákok felkészítő tanáruk, Tarcsay
Beáta vezetésével és egy szülő kíséretében
tették meg a hosszú utat, s hogy érdemes volt
leróni a kilométereket, azt bizonyítják az elért
eredmények. Sorolták az Ezüst-fokozatban
részesülőket, s nem hangzott el a zirci diákok

Régi z i rc iekr e emlékez v e

Pacher János Donát
(1853. január 3. Zirc – 1915.
január 24. Balatonfüred)
Pacher János, a későbbi
tudós bencés szerzetes Zircen
született. Édesapja, Pacher János
(Zirc, 1827 – Zirc 1899) Pesten
tanult építőmester volt. A 19.
században az első három zirci
építőmester között emlegették
(Szemmelveisz Rezső és az
Eszlinger János-Pollák János-féle
közös vállalkozás mellett). A
Dunántúl
északi
részén
mindenhol épített, Győrtől a Balatonig. Zircen a mai napig állnak
épületei, mint a jelenlegi Békefi Antal Városi Könyvtár. A Pacher
család kriptájában nyugszik a Zirci Felső-temetőben. (Sokszor
Bacher névalakban szerepelnek a családtagok.)
Az építőmesternek három gyermeke érte meg a felnőttkort
(János 1853, Teréz 1856, Mária 1858). A legidősebb gyerek,
János, Zircen született, itt végezte az elemi iskolát is. Csak az
iskolában tanult magyarul, de olyan jól, hogy hiba nélkül, jó
kiejtéssel beszélte a magyar nyelvet, és rajongott a magyar
klasszikus szerzőkért. Tehetséges volt a zenében is. A
székesfehérvári
cisztercita
gimnáziumban
folytatta
a
tanulmányait, ahol Vajda Ödön, a későbbi zirci apát is tanította,
és akire nagy tisztelettel emlékezett. A győri bencés
gimnáziumban érettségizett 1871-ben, ebben az évben lépett be a
bencés rendbe, és kapta a Donát nevet.
1878-ban Pannonhalmán pappá szentelték, egy évig ott
maradt hitszónoknak.
Három bencés rendi gimnáziumban is tanított; Győrött,
Kőszegen és Sopronban. A győri gimnáziumban tizenkét évig
tanított (1880–92), két fő tárgya a német nyelv és irodalom és a
filozófia. Mivel a rajz iránti szeretetét még a szülői házból hozta
magával, ábrázoló geometriát is oktatott. Szép könyvtára volt,
lelkiismeretesen és gonddal készült az óráira. Világosan és
szabatosan beszélt. Fegyelmet, pontosságot, lelkiismeretességet
követelt a diákjaitól.
Kőszegen házfőnök és gimnáziumi igazgató lett 1892-ben,
megírta a kőszegi gimnázium történetét. Itt azonban csak négy
évig maradt, mert elöljárói 1896-ban a soproni bencés
gimnáziumba helyezték, ahol tanár, majd 1910–1915-ig igazgató
lett, és a jelenlegi épület építésének szervezésében is aktívan
részt vett (ma az épületben a Roth Gyula Erdészeti
Szakközépiskola működik). Ez a gimnázium korábban a

2019. március 28.
neve – meséli a zenepedagógus, a Zirci Tücsökzenekar vezetője.
De mindez azért volt, mert valamennyi szólóprodukciót Aranyfokozattal ismert el a zsűri, sőt egy Kiemelt Aranyat is elhoztak a
jelentős kulturális életéről ismert városból. A zirci hegedűskvartett versenyen kívül indult, hiszen csak szólókategóriák
voltak, viszont műsorszámukkal feldobták a díjátadó ünnepséget.
A zsűri tagjai – valamennyien szólamvezetők a győri
szimfonikus zenekarban és felsőfokon oktatják a zeneművészetet
– a különszámot is oklevéllel díjazták, a kvartettet Szakács Zille,
Bolla Zsófia Zorka, Szöllőskei Sára és Hegedüs Anna alkotta.
Közöttük volt a legkiemelkedőbb
eredményt elérő zirci zeneiskolás
növendék, Bolla Zsófia Zorka, akinek
Kiemelt Arannyal minősítették a
produkcióját. Ő első évfolyamos
tanulója a zirci Alapfokú Művészeti
Iskolának.
A
Sárossy-testvérek,
Boróka és Barnabás – akik másodikos
tanulói a helyi zeneiskolának – Aranyfokozatot értek el korcsoportjukban. Az
oklevél mellé ajándék is járt a
diákoknak, akik a nagyvárosokból
érkező zeneiskolások mezőnyében
érték el a kiváló eredményeket. (kg)

jezsuitáké volt, ennek a történetét is feldolgozta. Sopronban volt
ideje kutatni, még osztrák levéltárakba is elment.
A tanítás mellett történészként is jelentős volt, megírta a
dömölki apátság történetét, Koptik Odó életrajzát. (Koptik Odó
(1692–1755) dömölki apát, aki többek között az ifjúság nevelését
szolgáló
magyar
akadémiát
akart
szervezni.)
Pedagógiatörténettel
is
foglalkozott,
Herbart
neveléstudományáról is könyvet írt. (Herbart (1776–1841) a
lélektani alapozású pedagógia kidolgozója volt. )
Munkáját a bencés renden belül is elismerték. Nagyobb
feladatra is képesnek találták. A Pannonhalmán tartott
perjelválasztáson kétszer is második helyre szorult (1910, 1913).
A dömölki apáti szék betöltésekor is jelölték 1910-ben.
1914-ben szervezetét alattomos kór támadta meg,
megoperálták, Balatonfüredre kellett mennie utókezelésre.
Állapota nem javult, 1915. január 24-én meghalt. A tihanyi
temetőben helyezték nyugalomra. Sírköve ma is áll Tihanyban,
de most más név olvasható rajta. Az történt ugyanis, hogy 1962ben az akkori tihanyi plébános a sírok bolygatásától félve (?)
kihantoltatta a temetőben nyugvó bencés szerzeteseket, és a
csontokat egy ládába helyezve a tihanyi templom kriptájába
vezető lépcső alatti fülkébe rejtették. Több mint 50 év után derült
csak fény a titokra, és 2015. novemberben Pacher Donátot és
még 50 rendtársát újratemették. Most a tihanyi altemplomban
nyugszanak közös sírban.
Donát atyát 100 évvel a halála után újratemették. De 2015ben nemcsak a hamvait helyezték méltó helyre, a szellemi
hagyatéka is újraéledt. Két művét is méltónak tartották a
digitalizációra, „A dömölki apátság története” című munkáját a
Celldömölki Városi könyvtár, a „Herbart neveléstudománya”
című pedagógiai munkáját a Pécsi Egyetemi Könyvtár
segítségével online is olvashatjuk. Jó lenne, ha a zirci polgárok is
megismernék, és tisztelnék a város eddig méltatlanul elfeledett
nagy szülöttét.
A családban azonban őrizték az emlékét. Amikor húga,
Wetzl Jánosné Pacher Terézia 1899-ben özvegyen maradt hat
gyerekkel, és a legidősebb fiú Wetzl (Köves) János már
megkezdte tanulmányait az Állatorvosi Akadémián, úgy tűnt,
nem tudja folytatni anyagi okok miatt. Donát atya nagylelkű
segítségének köszönhetően ez mégis sikerült, és milyen
eredménnyel! Dr. Köves János kitűnő állatorvos, tudományos
kutató, vállalatvezető lett. Amit ő kapott a családtól, sokszorosan
visszaadta. Ő is sok családtagot segített, többen állatorvosok
lettek, vagy a Phylaxia vállalatnál dolgoztak.
 A Szent Benedek-rendi katolikus főgimázium értesítője Sopron, 1915:V nekrológ
 Kocsis Lénárd dr: Pacher Donát János =A Pannonhalmi Főapátság története 6/B
köt. Bp., 1916. – 757-759 p.

Cuhavölgyi Klára
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Egészségügyből a
szociális területre
Koósné Stohl Ilona, a Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ nyugalmazott vezetője
– Teljesen véletlenül kerültem a szociális területre,
korábban az egészségügyben dolgoztam mindig is. 1984-ben
költöztünk Zircre, és itt nem volt az egészségügyi területen
hely. Az akkori megyei egészségügyi osztály vezetője ajánlotta
fel az induló szociális ellátásoknál a szociális szervezői
munkakört. Azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák, és a
saját kútfőm után kellett kitalálnom, legfeljebb kutatások,
olvasmányok szolgáltak irányelvként. Ezen kívül sem
jogszabály, sem törvény nem határozta meg, hogy milyennek
kell lennie a szociális ellátásnak egy településen – idézi fel a
kezdeteket Koósné Stohl Ilona, aki huszonnyolc évig
dolgozott ezen a területen, ugyanabban az intézményben,
amely napjainkig több átalakuláson, névváltozáson ment
keresztül, kibővült a feladatköre.
A szociális ellátáson belül először a házi segítségnyújtást
kellett megszerveznie, ezen kívül egészségügyi feladatokkal is
megbízta az akkori tanácsi vezetés. – Az első, területi szociális
gondozásról szóló jogszabály 1986-ban jelent meg, ami már
összevonta a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az
idősek nappali ellátását. Akkor kezdtek megalakulni a
településeken az „öregek napközi otthonai”. Az egész zirci
térség hozzám tartozott, akkor még huszonnégy településsel.
Ha jól emlékszem, tizenkét helyen működött öregek napközi
otthona, és szakmai felügyeletet kellett gyakorolnom az
összes szociális ellátás felett. Nagyon sokat jártam ki a
falvakba, az ottani hivatali ügyintézőkkel sokat dolgoztam
együtt, és gyakorlatilag ismertem a térség összes idős
emberét, aki valamilyen szociális ellátásra szorult, hiszen
személyesen fel kellett őket keresnem – emlékszik vissza az
akkori időkre.
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ elődje az
1987-ben létrehozott Gondozási Központ volt, amelyben a
fentebb említett három szakfeladatot intézményesítették.
Hosszú éveken keresztül működött ebben a formában és
néven, majd amikor 1997-ben megjelent a jogszabály, hogy a
városokban kötelező létrehozni a családsegítő szolgálatokat,
akkor az elsők között pályáztak ennek a lehetőségére.
Innentől kezdve kezdett kibővülni az intézmény feladatköre,
előbb a családsegítéssel, majd a gyermekjóléti feladatok
ellátásával, később pedig a védőnői szolgálat is hozzájuk
került. Az egyre sokrétűbb tevékenységi körrel párhuzamosan
a dolgozói létszám is növekedett. „Sokkal több mindenre
kellett odafigyelni és jóval több jogszabályi ismerettel kellett
rendelkezni, mint annak előtte” – összegzi ezt az időszakot az
intézmény korábbi vezetője.
Ez azonban még mindig nem volt elég, sőt 2007-ben
létrejött az intézményen belül a Segítő Kezek Háza, ennek
előzményeire a következőképpen emlékszik vissza Koósné
Stohl Ilona: – A kétezres évek tájékán megkerestek minket
szülők, illetve különböző problémákkal küszködő csoportok,
betegek – pszichiátriai betegek, mozgássérültek, fogyatékos
gyerekek szülei – azzal a kéréssel, hogy valamilyen ellátást
vagy érdekképviseletet biztosítsunk a számukra. A Segítő
Kezek Zirc Alapítvánnyal egy előpályázatot nyújtottunk be a
majdani Segítő Kezek Háza terveinek az elkészíttetésére
európai uniós forrásból. Hál’ Istennek a városvezetés úgy
gondolta, hogy a megüresedett városi könyvtár épületét erre a
célra hasznosítja, és átadta intézményünknek azzal, hogy
fogyatékosok,
illetve
pszichiátriai
betegek
nappali
intézményét valósítsuk meg a pályázati pénzből. A 2004-ben
beadott
pályázatunkat
közel
százmillió
forinttal
megtámogatta az Európai Szociális Alap, és ebből jött létre a

Segítő Kezek Háza, ami 2007. május 1-jén nyitotta meg a
kapuit.
Az intézmény fejlődését, bővülését jól szemlélteti a
felsorolt feladatkörök mellett, hogy a dolgozói létszám
mintegy hatszorosára növekedett közel harminc év alatt.
Koósné Stohl Ilona mindvégig vezetője volt az intézménynek,
s úgy érzi – a visszajelzésekből is ezt szűrte le –, hogy jó
vezető volt, szeretett együtt dolgozni a kollégákkal, a
kompetenciát illetően nagyon fontos volt számára az első
benyomás valakiről, a megérzés, hogy tud bánni az
emberekkel. Olykor előfordultak kemény viták is egy-egy
dolgozóval, de ezekre sikerült megoldást találni, és bár az
egyes szakfeladatok közötti munkakapcsolatokban lehet, hogy
voltak súrlódások, összességében úgy látja, jól működött az
intézményi kollektíva, igyekezett, hogy konszenzusra
jussanak a munkatársak a vitás kérdésekben.
A Segítő Kezek Háza a szociális intézmény „felnőtt
korában” jött létre, de ez az intézményegység is már
fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte 2017-ben.
Koosné Stohl Ilona a jubileumi ünnepségen műsorvezetőként
működött közre, ami azt bizonyítja, hogy 2012-es nyugdíjba
vonulását követően is részt vesz az intézmény életében,
figyelemmel kíséri a működését. Azóta is voltak változások, az
intézményhez került a központi ügyelet, a családsegítő és
gyermekjóléti feladatok viszont kiváltak és a konyhai
szolgáltatással kibővülve egy új intézményben, a Zirci
Önkormányzati Szolgáltató Központban kaptak helyet.
Érzelmileg ehhez az intézményhez is kötődik, hiszen lánya,
Koós Kata a vezetője, aki korábban szintén a Zirci Járás
Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottja volt.
Nyugalmazását követően az „anyaintézményt” korábbi
helyettese, Nagyné Fáró Katalin vette át, akiről azt mondja:
„Mindent megtesz azért, hogy az intézmény működőképes
legyen, és azt a színvonalú ellátást nyújtsa, amit megszoktak a
zirciek és a környékbeliek.”
Koósné Stohl Ilonának a városért végzett kimagasló
tevékenységét 2012-ben Pro Urbe Emlékéremmel ismerte el
az önkormányzat. Civil szerepvállalása is figyelemreméltó, az
egyik legaktívabb tagja az Erdélyi Baráti Kör Egyesületnek.
Nem bánta meg, hogy nem tudta tovább gyakorolni az eredeti
hivatását Zircen, hiszen mint mondja, megtalálta azt a helyet,
ahol jól érzi magát, kiteljesedhet, emberekkel foglalkozhat, és
sokkal több embernek segíthet. A munka mellett tovább
képezte magát, felsőfokú végzettségre tett szert, de
hangsúlyozza, nem megtanulta, hanem tanulta a szakmát,
mert ezt megtanulni szerinte nem lehet, „ez egy folyamatos
tanulás”.
Miképpen folyamatos volt az a szeretet is, amit kapott a
gondjára bízottaktól, és ami megerősítette őt abban, hogy
szükség van a munkájára.
Kelemen Gábor
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Fitness a Tanuszoda emeletén
Másfél
évvel
ezelőtt
kezdte
meg
működését
városunkban a BP Fitness. A Tanuszoda emeletét
mintha kicserélték volna, és most már majdnem, hogy
ki is nőtték, annyira népszerűek a betegségek
megelőzését,
az
egészség
megőrzését
szolgáló
tréningek.
–
2014
óta
foglalkozom
egészségmegőrző
mozgáskoordinációval, rekreációs tevékenységgel. Egy kis
vállalkozásból nőtte ez ki magát, amibe nagyon sok energiát
fektettem tizenhat év torna után. Volt egy kis kihagyás, de aztán
szépen-lassan visszatértem – mondja bemutatkozásában BudaiPaksi Zsolt, a foglalkozás vezetője. Hangsúlyozza, a prevencióra,
a betegségek megelőzésére helyezik a
hangsúlyt, ezért hozták létre ezt a
mozgástevékenységet.
Zsolt kezdetben egyedül volt, aztán
csatlakozott hozzá felesége is, sőt most
már családi vállalkozásban csinálják,
hiszen kisgyermekük is jelen van, őrá
édesanyja vigyáz, és törődik a
résztvevőkkel, amíg az édesapa a
kedvünkért megszakítja egy kicsit a
mozgalmas szerda estét. Kortól és
nemtől függetlenül várnak mindenkit, a
jövőben pedig tervben van a kölyök
fitness program beindítása, melyre
nyáron már volt is példa a Tanuszodával
együttműködve.
A terem átalakítása egyértelműen a
javára vált a foglalkozásnak, hiszen
egyre többen látogatják, és nagyon
szeretnek járni a Fáy András utcai edzőterembe. Így van ezzel
Nagy Edina is, aki egy zirci élelmiszer-áruházban dolgozik
eladó-pénztárosként. Másfél éve vesz részt a foglalkozásokon,
nagyon jónak találja az edzőt és az órákat, nem utolsósorban a
csapatot is nagyon szereti. Azt mondja, ismeretlen volt számára
ez a mozgásforma, de sikerült mindent elsajátítania, hét és fél
kilót fogyott, mióta idejár. Mindenkinek szívesen ajánlja.
Tarsoly Andrea is a kezdetektől látogatja a foglalkozásokat,
kiemeli, hogy nagyon sok edzésforma van, ami közül lehet
választani, itt mindenki megtalálhatja a kedvére valót, és
kikapcsolódásra is alkalmas a fitness. Az egészségmegőrzés,
megelőzés és a szabadidő hasznos eltöltése mellett azért a
közösségépítés sem elhanyagolható szempont, mint megtudjuk, a
két hölgy is itt ismerkedett meg, s azóta erősödött a barátságuk,

azt pedig örömtelinek nevezik, hogy a törzsgárdához
folyamatosan csatlakoznak újak.
A fitness egy életforma, amely a testnevelésből alakult ki.
Mint sportág, egy kicsit az aerobicból nőtte ki magát, aztán
különvált a kettő, és a testépítés-mozgáskultúra egységét lehet
fitnessként elfogadni, tehát nem elég mozogni a csoportos
órákon, erősíteni is kell – magyarázza Zsolt. A foglalkozásokon a
hölgyek vesznek részt nagyobb számban, de a nőuralmat oldják
helyenként a férfiak is, akikre szintén igyekeztek hatást
gyakorolni a zirci induláskor. A helyiek mellett a környékből is
többen látogatják az edzéseket.
Az órarend összeállítását megelőzően elvégeztek egy
igényfelmérést, és igyekeztek a visszajelzések alapján
meghatározni a programot.
Heti öt alkalommal naponta két
órát tartanak, szombaton pedig
egy személyi edzés keretében
folytatják
a
hétköznapi
tevékenységet. Összességében
hatvan főt mozgat a BP-Fitness
Zircen, többnyire a 40-es
korosztály képviselteti magát,
de jellemző itt az is, hogy a
szülők hozzák a gyermekeiket.
Budai-Paksi
Zsolt
fontosnak
tartja,
hogy
karaktertől
függetlenül
mindenki megtalálja egy órán
belül a saját mozgásformáját.
Az általuk kínált lehetőségek
széles palettán mozognak, a
zsírégető
órától
az
erőállóképességi óráig minden megtalálható a Tanuszoda emeletén.
Minden hónap utolsó szombatján tartanak egy háromórás
ingyenes foglalkozást, amit el is neveztek „fitszombatnak”. Itt
lehetőség nyílik a különböző mozgásformák megismerésére,
mindig kétfajta óratípust mutatnak be. Minden hónap második
szombatjára pedig terveznek egy kihívást, melynek során a kissé
fanatikusabbak mérettethetik meg magukat maratonokkal.
A termet szépen felújították, de egyben szinte már ki is
nőtték, így keresik a lehetőségeket arra, hogy a további céljaikat
megvalósítsák. Egyelőre továbbra is a Tanuszoda emeletén
várják azokat, akik egy jó csapathoz akarnak csatlakozni a
mozgáskultúra jegyében.
(kg)

Arany, ezüst és bronz is termett
a tavaszi táncos nyitányon
Remekül kezdte a versenyszezont a zirci Ritmus
Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület.
A
Magyar
Látványés
Sporttánc
Szövetség
Győrszentivánon lezajlott kvalifikációs versenyéről 21 arany-,
3 ezüst- és 3 bronzéremmel tértek haza a tanítványok, négy
koreográfiájuk pedig különdíjat kapott.
A zirci táncosok nem kevesebb, mint 27 koreográfiával
indultak a megmérettetésen, mini, gyermek, junior és felnőtt
korcsoportban is képviseltették magukat. A versenysorozat
következő állomása az Országos Bajnokság lesz májusban,
ahol már az Európa Bajnokságra való továbbjutás a tét. A
kontinensviadalnak az idei évben Balatonfüred ad otthont.
A Vincze Lajosné vezetésével működő egyesülethez egyre
többen csatlakoznak, a zirci bázis mellett Bakonynánán,
Bakonyszentlászlón és Veszprémvarsányban is indítottak
csoportot. Évről évre látványos gálaműsorral örvendeztetik
meg a közönséget, melyre júniusban kerül majd sor.

A „kalózos” koreográfia nagy sikert aratott a versenyen

Foglalkozásaikat a Deák Ferenc utcában, a volt zeneiskola
épületében tartják, itt gyakorolják szorgalmasan azokat a
koreográfiákat, melyeket aztán a nagyközönség elé visznek.
Csoportos, duó- és szólóprodukciókkal egyaránt
fellépnek különböző rendezvényeken, versenyeken, öregbítve
Zirc város hírnevét is. (kg)

