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Reguly nyomában tovább a megismerés útján!
Nagy sikerű rendezvénnyel ünnepelte Reguly Antal
születésének 200. évfordulóját Zirc városa a Reguly
Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
főszervezésében. Sokszínű programkínálat várta az
érdeklődőket a Reguly Fesztivál négy napja során,
mely a néprajztudós-nyelvész születésnapján, július
11-én nyílt meg.
A „nagyon távolról, távolról, nem olyan távolról és egészen
közelről érkező vendégeket” Ottó Péter polgármester
köszöntötte a jeles évforduló alkalmából a Városházán. –
Reguly Antal egy virágzó, fejlődő, anyagiakban, szellemi
javakban gyarapodó környezetben érkezett erre a világra.
Jómódú családba született, hiszen édesapja az apátság
gazdálkodását vezette, ennek következtében megadatott a
lehetősége arra, hogy a tudásvágyát és a rendkívüli képességeit
iskolákban pallérozza, a zirci apát támogatásával pedig
lehetősége nyílt külföldi utak megtételére – mondta városunk
vezetője. Hozzátette, Zirc a történelmi, kulturális, természeti
környezetében már akkor is egy rendkívül gazdag település
volt, és ezt a gazdagságot szívta magába Reguly születésének a
pillanatától, ez állított fel benne egyfajta szintet, elvárást,

amely általában jellemző a zirci emberekre, ha egészen más
területre is sodorja őket az élet. (Bővebben a 3. oldalon)

Liget és túraút is átadásra került a Reguly Fesztivál
keretében, erről a 6-7. oldalon olvashatnak, kulturális
összefoglaló a 4. oldalon.

XXI. Betyártalálkozó a Bakony szívében
Augusztus 2-án és 3-án 21. alkalommal
tárja ki kapuit a Bakonyi Betyárnapok rendezvény.
Pénteken, a hagyományokhoz hűen a Bakonyi Betyárok
Bográcsos Erőpróbájával veszi kezdetét a kétnapos fesztivál.
A finom ételek fortyogása közben Herbály András
Betyártanodája várja Önöket, a Guzsalyas Egyesület Szőke
Péter népi iparművész irányításával a pásztorélet világát idézi
fel. Az ünnepélyes megnyitót Bencsik Patrik Gergő színesíti
népdal-énekléssel. Színpadra lépnek testvérvárosaink (Barót,
Dercen) hagyományőrző tánc-csoportjai, az est hangulatát
pedig a rendkívül népszerű country muzsikát játszó Varnyú
Country Zenekar műsora fokozza. A napot Betyárjó buli,
DJ Kicsee retro disco partija zárja.
Szombaton délelőtt 9.00 órától Betyárnapi lovas-fesztivál
nyitja meg az események sorát: ügyességi játékok, díjugratás,

fogathajtó verseny várja a látogatókat a lovas pályán.
Természetesen nem maradhat el a muzsikaszóval kísért,
látványos lovasfelvonulás a 82-es főútvonalon. A nagy
bevonulás és lovas parádé után folytatódik a lovasok ügyességi
versenye. A Körösök Völgye Vitézi Bandérium betyárvilágbemutatója után késő estig zenés-táncos produkciók követik
egymást a színpadon – többek közt – a baróti Syncron
Moderntánc-csoport, a Fláre Beás Banda, Veszprém megye
cigány folklórjának legkiemelkedőbb képviselője, az
Orlando’s Magic Band, Dávid Roland neves zenészekből
álló formációja, valamint testvértelepüléseink hagyományőrző
csoportjai. Az est sztárfellépője SZINETÁR DÓRA, a
Budapesti Operettszínház művésznője. A XXI. Bakonyi
Betyárnapok a Sakk Matt Company együttes fergeteges
koncertjével zárul.

Kísérőprogramok: „Bakonyi Ízek Utcája”, „Mesterségek Utcája”, „Guzsalyas Pásztortanya”, „Betyáros véradás”, „Betyár-bölcsi”, Bakonyi
fajátékok - légvár, népi fajátékok, Kézműves Liget - foglalkoztató gyerekeknek, “Nem csak a betyárpuskák sülnek el…” – Nyílt lövészverseny

Változik a vízszámlák küldésének
gyakorisága

Bővülő ügykörök a
kormányablakokban

A BAKONYKARSZT Zrt. a 2019. évben ütemezetten
áttért a bekötési vízmérők évi egyszeri leolvasására.
A számlák átlagfelhasználás alapján, kéthavi részszámlaként
kerülnek kibocsátásra, évente öt alkalommal, a hatodik
alkalommal a tényleges leolvasási adatok alapján megtörténik
az elszámolás. A mellékszolgáltatási szerződéssel (társasházi
felhasználási helyek) rendelkező felhasználók részére továbbra
is, átlagfelhasználás alapján állítják ki a víziközműszolgáltatásról szóló részszámlákat. (2. oldal)

Július 1-től bővült a kormányablakokban, így Zircen
is az azonnal elintézhető ügyek száma.
Lehetővé vált az Európai Egészségbiztosítási kártya
kibocsátása és a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány
másodlatának kiadása. Az új lakás építésére, vásárlására vagy
használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére
igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) több
család számára elérhető immár.
(Részletes tájékoztató a 2. oldalon)
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Változik a vízszámlák
küldésének gyakorisága
A BAKONYKARSZT Zrt. a 2019. évben ütemezetten
áttért a bekötési vízmérők évi egyszeri leolvasására.
A számlák átlagfelhasználás alapján, kéthavi
részszámlaként kerülnek kibocsátásra, évente öt
alkalommal, a hatodik alkalommal a tényleges
leolvasási adatok alapján megtörténik az elszámolás.
A mellékszolgáltatási szerződéssel (társasházi
felhasználási helyek) rendelkező felhasználók részére
továbbra is, átlagfelhasználás alapján állítják ki a
víziközmű-szolgáltatásról szóló részszámlákat.
Lényeges változás továbbá, hogy egy borítékban –
hasonlóan más közszolgáltatást végző szolgáltatókhoz – több

Bővülő ügykörök a
kormányablakokban
Július 1-től bővült a kormányablakokban, így Zircen is az
azonnal elintézhető ügyek száma. Lehetővé vált az Európai
Egészségbiztosítási kártya kibocsátása és a TAJ-t igazoló
hatósági igazolvány másodlatának kiadása. Az új lakás
építésére, vásárlására vagy használt lakás vásárlására,
bővítésére és korszerűsítésére igényelhető családi
otthonteremtési kedvezmény (CSOK) több család számára
elérhető immár.
Európai Egészségbiztosítási kártya
A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik
Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában
rendelkeznek állandó lakóhellyel egy másik tagállamban a magyar
egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges –
egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az
Európai Egészségbiztosítási kártyával igazolható. A kártyát
2019.július 1-től a járási hivatalok adják ki kérelemre, a magyar
egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A kártya
nem állítható ki azon harmadik állambeli személyek részére, akik nem
Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban rendelkeznek
állandó lakóhellyel. A kártya kiadása térítésmentes, kivéve azon
eseteket, ha érvényességi időn belül megsemmisül, megrongálódik,
elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj
fizetendő. A kártya a járási hivataloknál személyesen, vagy
meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő
közreműködésével - továbbá postai úton, valamint elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül igényelhető.
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számlát küldenek felhasználóik részére, természetesen eltérő
felhasználási időszakra és eltérő fizetési határidővel.
Szolgáltatási területükön a számlaküldési gyakoriságot
ütemezetten módosítják. A társasházi felhasználási helyeken
egy borítékban 1 havi felhasználásról szóló részszámla helyett
2x1 havi számlát, a családi házas felhasználási helyeken a 2
havi felhasználásról szóló részszámla helyett 2x2 havi számlát
postáznak.
A víziközmű-szolgáltató a számlaküldési
gyakoriságot a fentiek szerint, fokozatosan az
egész szolgáltatási területére kiterjeszti.
Jelentős változás az is, hogy az elkészített és
postázott
részszámlák
esetében
az
átlagmódosítást csak a kibocsátott számlákat
követő számlákban tudják érvényesíteni.
Az E-számlás felhasználók továbbra is az eddigi
gyakorisággal kapják a víziközmű-szolgáltatásról kiállított
számlákat. (me)

lag a másodlat kiadása történik, vagyis ha a TAJ-kártya
kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett,
megsemmisült vagy megrongálódott. Ezekben az esetekben az
újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
melynek összege 3.000.- forint.
Tájékoztató
(CSOK)

családi

otthonteremtési

kedvezményről

Az új lakás építésére, vásárlására vagy használt lakás vásárlására,
bővítésére és korszerűsítésére igényelhető családi otthonteremtési
kedvezmény (CSOK) több család számára lesz elérhető 2019. július 1től.
A 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű
kedvezményes (legfeljebb 3%-os ügyleti kamattal terhelt) hitelt már
nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni, és
megszűnik a 35 millió forintos értékhatár.
A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és
emiatt ápolási díjban részesülők mellett, mostantól a gyermekek
otthongondozási díjára (GYOD) jogosult szülők is igénybe vehetik - a
fél éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül - a CSOK-ot.
A falusi csok keretében 2486 vidéki településen érhető el a támogatás.
A kedvezmény két részből tevődik össze:
1. vissza nem térítendő állami támogatásból
2. kedvezményes kamatozású jelzáloghitelből
1. Az állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege
három tényezőtől függ: a gyermekek száma, új vagy használt-e lakás
és az ingatlan méretétől.

TAJ kártya másodlat
Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos
azonosító számot, az ún. társadalombiztosítási azonosító jelet
(közismertebb nevén TAJ) alkalmazzuk. A TAJ az egészségügyi,
szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben – a személyi
adatok védelme érdekében bevezetett – személyt azonosító kód. A
TAJ-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány
(továbbiakban: TAJ kártya) igazolja, amelyet a Magyarországon
született, Magyarországon élő – magyar lakcímmel rendelkező –
magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig
igényelni kell.
FONTOS
Aki nem rendelkezik TAJ számmal, azonban jogosulttá válik
társadalombiztosítási, munkanélküli vagy szociális ellátásra, az
továbbra is a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti kormányhivatal
megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, igényelhet TAJ
kártyát az igénylőlap kitöltésével. A kormányablakokban kizáró-

2. Két gyermek esetén 10 millió forint, míg három vagy több
gyermeknél 15 millió forint kedvezményes (maximum 3
százalék kamatozású) hitel vehető igénybe a CSOK mellé az új és
használt lakásokra egyaránt.
A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek
javítását szolgál vissza nem térítendő állami támogatások,
valamint állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök a
hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél vehetők igénybe.
A hitelintézet elutasító döntése ellen a CSOK esetében a
kormányhivatal kijelölt járási hivatalához (személyesen a
kormányablakokban is) lehet kérelmet benyújtani a jogosultsági
feltételek megállapítása iránt.

2019. július 26.
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Reguly nyomában tovább a megismerés útján!
(Folytatás az 1. oldalról)
Ottó Péter polgármester hangsúlyozta azt is, hogy Reguly
Antal rendkívül nagy nyitottsággal és kíváncsisággal tekintett a
világra, folyamatosan benne volt a tudásnak és a megismerésnek
a vágya, a megismerésnek az útja, amely gyermekként
mindannyiunk életében jelen van az első pillanattól kezdődően:
megtanulni a saját nyelvünket, a szokásainkat, hagyományainkat,
megismerni a szűkebb és a tágabb környezetünket. Pályáját
keretbe foglalták a könyvtárak, hiszen egy meghatározó könyvtári
találkozás indította őt útnak az ismeretlenbe, s az életpályáját is
könyvtárban zárta a pesti egyetemi könyvtár első őrzőjeként. Ezzel
azonban nem elégedett meg, hanem vágyott arra, hogy valami
eredetit alkosson.
„Az a rendkívüli ismeretanyag, amit ő sokéves utazásai során
felhalmozott, összegyűjtött, olyan értéket képviselnek, amire a
mai napig büszkék lehetünk. Nem véletlen, hogy az országban
több iskola viseli a nevét, Zircen a múzeum mellett két iskolát is
elneveztek róla” – mondta Ottó Péter polgármester, aki azt
kívánta a mai generációknak, hogy próbáljanak erre a számunkra
hol ismeretlen emberre ismerősként tekinteni, és a példáját
szemük előtt tartva a megismerés útját követni.

Beszélt a Reguly Múzeum és a Néprajzi Múzeum közötti
tudományos együttműködésről, mindketten szereplői annak a
négyéves kutatói pályázatnak, amelynek az eredményei ezen a
fesztiválon is megmutatkoznak. Kiemelte, hogy a Regulyanyagból hozzájuk került kollekció a Néprajzi Múzeum első
gyűjteményi egysége, ami már csak ezért is rendkívüli értéket
képvisel a számukra. A Néprajzi Múzeum Liget-projekt keretében
épülő raktárbázisa megfelelő körülményeket biztosít a tárgyak
megőrzésére, az új múzeumépületben készülő állandó kiállításban
is helyet kapnak a Reguly által hozott tárgyak. Szerencsésnek
nevezte, hogy egyre jobban tisztul a kép Regulyról, az emberről, a
kutatóról is, és ez a kép „nagyon sokféle csillogó elemből épül fel”.
A kutatásaiban maximalizmusra törekedett, ezt igazolja az
emberfeletti vállalkozása is, a több százezer négyzetkilométernyi
terület, amit bejárt, sokszor úttalan helyeken, az időjárási
viszonyoknak is kitéve, beszélgetéseinek hatása pedig
évtizedekkel később is jelen volt a magyar tudományosságban.
Kiss T. István és Kiss Erky Dávid egyfelvonásos, elsöprő
erejű előadása a művészet erejével ragadta meg Reguly szellemét,
a Városházán a darab ősbemutatójára került sor. Az előadópáros
szerzőségében készült produkciót a közönség vastapssal
jutalmazta.

Városunk vezetője méltónak nevezte azt a
programot, amelyet a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház összeállított erre az alkalomra,
hiszen a teljességre törekvően vizsgálták Reguly
életművét.
– Amikor készültünk arra, hogy milyen hangulatban töltsük
Reguly Antal 200. születésnapját, úgy képzeltük el, hogy egy nagy
születésnapi mulatságot tartunk Reguly Antal tiszteletére, mintha
ő is velünk lenne. Itt vannak a rokonok, ismerősök, szomszédok,
barátok, különböző emberek különböző indíttatásból – mondta
dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a főszervező Reguly Antal Múzeum
és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója.
Külön köszöntötte a család képviselőjét, Reguly Katalint és a
Reguly Antal hagyatékát őrző intézmények képviselőit. Fontosnak
tartották, hogy meghívják Reguly vendégségébe azokat a népeket,
akik folyamatosan segítették a munkáját, így hát nagyon sok
szeretettel köszöntötte a hanti, manysi, mari, nyenyec, udmurt
vendégeket, akik üde színfoltjai lettek városunknak ezekben a
napokban, népviseletüknek a közlekedők is csodájára jártak,
fényképek is készültek róluk. A veszprémi és a zirci finnbarátokat
is üdvözölte az ünneplők körében az igazgató.
A Reguly Fesztivált, egyben a Reguly Emlékévet dr. Kemecsi
Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója nyitotta meg. Először is a
rendezvénnyel kapcsolatban fejezte ki lelkendezését: „Számos
hasonló indíttatású programon vettem részt, és nagyon komolyan
gondolom, hogy az egyik legátgondoltabb, legszebben,
színvonalasabban felépített program, amely megérdemli a
fesztivál kategóriát, és itt még a jó értelemben vett
fesztiválfogalomra gondolok.” Hozzátette, ez a rendezvény arra is
alkalmas, hogy még vonzóbbá tegye Zirc városát.

A műsort Csaba Lilla, a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársa vezette, aki összekötő
szövegeiben szintén megemlékezett Reguly Antalról.
Az első nap délutánján tudományos előadásokkal folytatódott
a program a Városházán. Klima László, az ELTE Finnugor
Tanszékéről azt fejtegette előadásában, hogy mit tudhatott Reguly
Antal a magyar nyelv és nép rokonságáról, mielőtt útnak indult.
Csepregi Márta – szintén az ELTE Finnugor Tanszékének
munkatársa – Reguly folklórgyűjtéseit ismertette a Kalevalától a
hősénekekig. Dr. Ruttkay-Miklián Eszter múzeumigazgató a
Reguly-hagyatékról beszélt. Gulyás Zoltán, a Reguly Antal
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház munkatársa Reguly Antal
térképészeti munkásságát vette górcső alá, egyben bemutatta a
témához kapcsolódóan a szerzőségében elkészült könyvet,
melynek a tördelésében Kaszás Eszter működött közre. (kg)
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Sokszínű kulturális programok a Reguly Fesztiválon
(Folytatás a 3. oldalról)
Az első nap programja a Rákóczi téren folytatódott. Reguly Antal szobránál egy
közös koszorú került elhelyezésre, majd az önkormányzat, intézmények, civil
szervezetek és a vendégek virágokat helyeztek el az ünnepelt tiszteletére. Beszédet
mondott dr. Babus Antal, az MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének
munkatársa. A műsorban zenés, énekes produkcióval közreműködtek a finnugor
vendégek, Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnöke verset
mondott városunk nagy szülöttére emlékezve.

A múzeum udvarán Reguly vendégségét élvezhették az egybegyűltek a
születésnapon. A kerti parti jó lehetőséget biztosított az ismeretségekre, új kapcsolatok
létesítésére. Meggyulladtak a gyertyák a születésnapi tortán, később kétszáz mécses
fénye ragyogta be Reguly Antal szülőházának környezetét. Két kiállítás is nyílt erre az
alkalomra, az Alkotóház folyosóján a Reguly Múzeum új állandó kiállításának terveit
ismerhettük meg, melyeket az XYZ Design Labor készített, a tanulmányi raktárban
pedig a Művészetek Háza Veszprém Téglagyűjteményének alkalmi tárlata volt látható:
olyan városokból kerültek téglák Zircre, ahol Reguly Antal megfordult az útja során.
Pénteken délelőtt egy szemináriummal az „Őshonos Nyelvek Évéhez” is
kapcsolódott a program, aminek következtében az esemény fővédnökségét az
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága vállalta. A finnugor és szamojéd vendégek,
valamint kutatói tartottak beszámolót az uráli nyelvek mai helyzetéről. Bevezetőt
Sipos Mária, az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának
munkatársa mondott.
Délután, a Rákóczi téri „korzón” felállított sátrakban játékos ismeretterjesztő
programok várták az érdeklődőket. A Városházán debütáló, Reguly Antal életét és
munkásságát bemutató vándorkiállítás tablóit is meg lehetett tekinteni. Laczkó Péter
vándorfényképész kapta lencsevégre azokat, akik meg szerették volna örökíteni a
Reguly Fesztivál egy pillanatát. Nagy népszerűségnek örvendett Pátkai Ádám, a
Laczkó Dezső Múzeum régészének bemutatója, a gyerekek el is sajátíthatták a leletek
ásásának fortélyait a különféle szerszámok segítségével. A színpadon Zsirmik István,
a zenés mesemondó Reguly útvonala mentén válogatott egy csokrot különböző népek
meséiből. Este népzenei koncertek fokozták a hangulatot, felléptek a finnugor
vendégek, a Banda bakonyi dallamokat játszott, majd Vastag Ricsi, a Népművészet
Mesterének vezetésével fergeteges csángó táncházba torkollott a zenés, énekes
mulatság. „A múzeumi mozi” délelőttől koraestig fogadta a vendégeket, akik a vásznon
az uráli népek életmódjába nyerhettek bepillantást. A felújított műhelyekben a
kézműves foglalkozások sem maradhattak el alkalomhoz illően, pénteken és
szombaton is lehetőség nyílt az alkotásra.
Szombat délután a Mirkó királyfi című mesejátékot lehetett megtekinteni a
Magyar Népmeseszínház előadásában, majd este zirci kötődéssel is rendelkező, a hazai
könnyűzenei életben befutott zenekarok léptek fel a Rákóczi téri színpadon. Az
Innergarden együttesben Ujvári Lehel, a Mörk nevű csapatban Szeifert Bálint lehetett
ismerős a helyiek számára.
A Reguly Fesztivál zárónapján, vasárnap egy felemelő szentmise részesei
lehettünk, melyet Reguly Antal emlékére celebrált Bérczi L. Bernát zirci apát a
bazilikában.
A szintén a rendezvény keretében megvalósuló liget és túraút átadásáról a 6-7.
oldalon olvashatnak.
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„Bakonyi Betyárok Bográcsos Erőpróbája”
2019. augusztus 2-án pénteken 15.00 órától
a XXI. Bakonyi Betyárnapok.
Jöjjenek és MÉRJÉK ÖSSZE BETYÁROS FŐZŐTUDOMÁNYUKAT!
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Kalandos kedd
Július 30. (kedd)
Eplény – Ámos-hegyi kilátó

A „BOGRÁCSOS ERŐPRÓBA ”NEVEZÉSI FELTÉTELEI:
•
•
•
•

Kategória: szabadon választott
Részvételi díj: 1.000.-Ft/csapat (tűzifát biztosítunk)
15.00 órától területfoglalás, tűzgyújtás
Nevezés a helyszínen, a csapatnév, a chef és az elkészítendő étel
nevének megadásával
• Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról és eszközökről
minden csapat maga gondoskodik
• 1 kg húst kap az első 25 jelentkező, melyhez előzetes
regisztráció szükséges:

Békefi Antal Városi Könyvtár
Zirc, József Attila u. 1.
Tel.: 88/593 810; e-mail: program@zirckultura.hu
• Szakmai zsűri dönt a legjobb ételek kiválasztásáról, a készítők
díjazásban részesülnek.
• Az ételnek legkésőbb 20.30 óráig el kell készülnie.
• A „Bográcsos Erőpróba” eredményhirdetése 21.00 órakor lesz a
színpadon.

FŐSZERVEZŐ:

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
8420 Zirc, József Attila u. 1.
www.zirckultura.hu, www.betyarnapok.hu
88/593 810, 30/501 4870
igazgato@zirckultura.hu

Gyülekező: 8.35 órakor Zircen, az Országzászló
Emlékmű előtt
Program: túra az Ámos-hegyi kilátóhoz,
mezítlábas tanösvény
Program költsége: útiköltség
Érkezés: 14.00 óra
További információ:
Wolfné Litter Beáta - 30/653 29 26
A programok költségeit mindenki egyénileg fizeti.
Enni-inni valóról, megfelelő ruházatról kérünk
gondoskodni!

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, Horváth Norbert
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.

HIRDETÉS

Ingyenes bakancsos túra
a Zirc Városi Önkormányzat szervezésében

július 27. (esőnap: július 28.) „Baráti trapp”
A garantált bakancsos túra keretében Lakner Gergő vadgazda
mérnök, erdésztechnikus túravezető mutatja be a Zirc közeli
természeti környezetet az érdeklődők számára.

09:00 órakor a „0” km-es bakancstól (Rákóczi tér) induló
túra az alábbi útvonalon halad:

Zirc, Rákóczi tér „0” km – Pintér-hegy- Fiatalító forrás- Imre-kútTündérmajor- Buffogó- Kőkapu-Hegy-földek- Rákóczi tér
(12 km táv, 187 m szintemelkedés, 4-5 óra időtartam)
A túra a Zircen megszálló vendégeknek és a zirci lakosoknak
ingyenes, az átutazó turisták és a vidéki szálláshelyen megszálló
vendégek részvételi díj megfizetésével vehetnek részt a programon.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
További információk: www.zirc.hu
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Liget és túraút Reguly Antal emlékére
Ünnepélyes keretek között került átadásra a Barátság
Parkban a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület által
megálmodott és támogatók közreműködésével
létrehozott Reguly-liget, valamint az Erdély Baráti
Kör Egyesület révén kialakított Reguly Antal
Emlékút.
Április elején egy hársfát ültettek a finnbarátok a Barátság
Parkban Reguly Antal születésének 200. évfordulója
alkalmából, majd szorgalmas munkával, támogatóik
segítségével pihenőpadok, asztalok kerültek elhelyezésre, a
park szívéből kibújó ligetet pedig városunk leghíresebb
szülöttéről nevezték el, hosszú útját térképes tábla mutatja, az
emlékére ültetett hárs közelében pedig a rokon népek
terebélyes családfája pompázik sokszínű „hajtásaival”.
– Reguly több ezer négyzetkilométernyi területet járva
kilenc rokon nép nyelvét tanulmányozta. Ez a liget a Barátság
Park szívében jelképezi ezt a területet. Élete legfontosabb két
helyszíne találkozik itt: a gyökerei Zircen, kiteljesedése a
világban, a rokonokat kereső és találó ember szent ligetében.
Hiszen úgy állnak itt a fák, mint egy szentély oszlopai.
Hagynak helyet maguk között, szabadon jár közöttük a szél,
mind egyéniségek, de együtt alkotják ezt a csodás ligetet.
Ahogy a színes tarkaságot alkotó nyelvcsaládunk is, egy
törzsről fakadva alkot egészet – mondta megnyitóbeszédében
Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
elnöke. Meggyőződésünk, hogy ezzel az ígéretesen növekedő,
évente virágba boruló, egyre terebélyesedő fával állíthatunk
legméltóbban eleven emléket Regulynak – tette hozzá.

Mint azt megtudtuk, a rokon népek esetében az áldozati
szertartások legfontosabb színtere a szent liget volt, ahol az
áldozat bemutatása szabad ég alatt történt. A kultusz tárgyává
azok a fák váltak, amelyek különleges formájúak voltak,
amelyeket a villám választott ki, vagy magányosan álltak. Ezek
a fák különös tiszteletnek örvendtek, tilos volt megrongálni
vagy kivágni őket. A fenyő és a nyírfa mellé így kerül most
kitüntetett szerepbe a hárs, Reguly fája.
Reguly Antal nemes és tiszta erkölcsi ereje, valamint
páratlanul ragyogó tehetsége, a mostoha körülmények között
mutatott kitartása, szellemi-lelki kiválósága előtt hajtottak
fejet az átadó-ünnepség során, mely egyben a négynapos
Reguly Fesztivál záró programja volt. Az elnök asszony
hangsúlyozta, a Reguly-liget létrejöttében találkozott ötlet,
segítőkészség, közös akarat és önzetlenség. Méltó összefogás
jött létre Regulyért, Regulynak. A Bakonyi Finnbarátok Köre
Egyesület jelképes ajándékkal fejezte ki köszönetét
támogatóinak.
Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület pályázatot nyújtott be és
nyert is diákoknak meghirdetett versenyre, melyben a Bakonyi
Finnbarátok Köre Egyesület is szerepet vállal. A vetélkedő
második fordulójára ősszel kerül sor, de az előzsűri tagjai már

most büszkék a diákok eddigi teljesítményére, megszerzett
ismereteikre, remek készséggel megírt leveleikre, riportjaikra.

A finnbarátok különleges produkcióval készültek a Reguly-liget átadására

A Zircet „Regulyfalvaként” becéző Tímár Vera, a
veszprémi finnbarátok örökös elnöke egy meglepetéssel
készült, megidézte egy lappföldi emlékét, melynek során
eljutott egy fúvószenekari próbára is. A zenekar 1985-ben
eljött Veszprémbe, és nagy sikerű koncertet adtak az
egyetemen. A koncert végén kapott egy ajándékot, egy kantele
hangszert, melyet most a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület
képviseletében átadott a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház igazgatójának, dr. Ruttkay-Miklián
Eszternek.
Kettős jubileumnak állít emléket az Erdélyi Baráti Kör
Egyesület által létesített túraút, melynek ünnepélyes átadására
szintén a Barátság Parkban került sor. – Szinte adta magát az
ötlet, ha már az idei évben ünnepli Zirc a várossá
nyilvánításának 35 éves évfordulóját és Reguly-emlékév is van,
akkor jelöljünk ki egy 35 kilométeres túraútvonalat a városi
rang elnyerésének emlékére, ami Zircről indul, ide is ér vissza,
és viselje ez az út a „Reguly Antal Emlékút” nevet – ismertette
az előzményeket Koósné Stohl Ilona, a szervező egyesület
tagja.
Hónapok előkészítő munkája után júniusra végre
rendelkeztek
a
tervezett
útvonal
tulajdonosainak
engedélyével, a turisztikai és térképészeti szervek
jóváhagyásával és hozzájárulásával, már csak a tényleges
fizikai munka hiányzott, melyet három hét alatt vittek véghez,
hogy a Reguly Fesztivál keretében átadják az Emlékutat a
városnak, használják azt az itt lakók és az idelátogatók jó
egészséggel. „Reméljük, még többen élnek majd a túrázás
lehetőségével, hasonlóan, mint ahogy a Zirc30 turistautakra is
szervezi a Művelődési Ház a túramozgalmakat” – mondta
Koósné Stohl Ilona.
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Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület tizennégy tagja három
külső segítővel három hét alatt tizenegy napon át végezte a
kijelölést és a festést. A kijelölést és a jelzésalap-előkészítést
követően kétszer kellett fehér festékkel alapozni, majd ezt
követően lehetett a tényleges, az útvonalra előírt turistajelet
felfesteni. Ebből következően minden útvonalat, szakaszt
legalább háromszor kellett végigjárni. „A tizenegy nap alatt
562 kilométert gyalogoltunk, 387,5 órát dolgoztunk, néha
rekkenő hőségben, de azzal a jóleső tudattal, hogy maradandót
alkotunk” – ismertette a munka aprólékosságát, a
legfontosabb számadatokat az egyesület szónoka.
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Ottó
Péter
polgármester
pohárköszöntőjében
példaértékűnek nevezte azt a civil összefogást, amely ezen a
napon és ennek eredményében is megmutatkozott. Reguly
Antallal kapcsolatban úgy fogalmazott: elhivatott, kitartó,
céltudatos kutatómunkája során nagyon sok olyan
tulajdonsága megnyilvánult, amely a ma embere számára is
ugyanolyan fontosnak kell, hogy legyen. Születése után kétszáz
évvel is képes volt arra, hogy megmozgassa Zirc közösségét.
„A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, a
többi zirci intézmény és a civil szervezetek együtt valósítottak
meg egy olyan programot, amelyre mindannyian büszkék
lehetünk. Követték Reguly Antalnak a példáját. Szívvel,
lélekkel, tudással, kitartással, munkabírással, és még nagyon
sok olyan tulajdonsággal, ami ugyanígy megvan a zirci
közösség tagjaiban. Reguly Antal alkotóközösségei által
valósultak meg ezek a beruházások” – fogalmazott városunk
vezetője, végül köszönetét fejezte ki a Bakonyi Finnbarátok
Köre Egyesület minden tagjának, hogy létrehozták a Regulyligetet, az Erdélyi Baráti Kör Egyesület tagjainak pedig, hogy
létrehozták
a
Reguly-túraútvonalat,
és
minden
támogatójuknak, akik ebben részt vállaltak és közreműködtek.

A festés egy pillanata… (Fotó: Erdélyi Baráti Kör Egyesület)

A két turistabot közé kifeszített, a piros háromszög
jelzéssel díszített szalagot Ottó Péter polgármester és Horváth
István, az Erdélyi Baráti Kör Egyesület elnöke vágta át,
jelképesen átadva az utat a rendeltetésének.

Répás József mutatja a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület által
állított táblát, melyet a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház – dr. Ruttkay-Miklián Eszter és Gulyás Zoltán – írt,
Kaszás Eszter tervezett. A másik oldalán térképes ábrázolással
Reguly Antal utazásának útvonala látható

A „Reguly Antal Emlékút Zirc35” nevet viselő, újonnan kijelölt
turistaútvonal piros háromszög jelzéssel indul a Deák Ferenc
utca sarkától, majd érintve a Reguly nevét viselő zirci
intézményeket, alkotásokat és utcát a bakonybéli útról a
Kossuth utcára ér ki, és a János-tanyai útnál veszi kezdetét a
várost elhagyó útvonal. Rövid szakaszon együtt fut az út a
Zirc30 zöld és piros körútjával, majd a lókúti kőbányát
megkerülve ér be Lókútra. Innen a falun keresztül jutunk el a
Papodra, ahonnan a kilátóból csodálhatjuk a környék erdeit,
tiszta időben a Balatont is. A Papodról a piros sávon jutunk el
Hárskútra, ahonnan a zöld kereszttel ellátott úton
Pénzesgyőrbe érkezünk, innen pedig a zöld sávon folytatjuk
utunkat a Zoltay-forrás kitérőig, amit zöld kör jelez.
Visszatérve a zöld sávra ezen jutunk vissza Zircre, a kiindulási
pontra. A túra több szakaszban is teljesíthető.

A turistaút megnyitását követően a vendégeknek egy-egy
nemzeti szalaggal átkötött búzakalász-csokrot nyújtott át
Ujvári Ivett, az Erdélyi Baráti Kör Egyesület tagja.

Az ünnepség zeneszó kíséretében közös énekléssel
folytatódott, a távolról és a közelebbről érkező vendégek
megalapozták a jó hangulatot a HolddalaNap koncertjére. A
világzenei
együttes
természettel
kapcsolatos
dalok
gyűjteményével örvendeztette meg a hallgatóságot.
A koncert közös örömzenéléssé alakult, megkoronázva a
négynapos fesztivált.
(kg)
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Szárnyakat kaptak a megmentett életekért
Véradási aktivitásáért az Országos Vérellátó Szolgálat
Pelikán-díját vehette át három zirci véradó a közelmúltban.
Az újonnan alapított díjjal az elmúlt években legaktívabb
véradási tevékenységet kifejtő véradókat tüntették ki, közöttük három
zirci részesült elismerésben: Cziráki István részére a Pelikán-díj ezüst
fokozatát adományozták, Endresz Imre és Vancsai Róbert bronz
fokozatot vehetett át az ünnepélyes keretek között megtartott átadóünnepségen, Budapesten.
A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete is büszke a
díjazottakra, a kifejtett aktivitásukra.
A Pelikán-madarak a sok megmentett életért röppentek a Bakony
szívébe. A díj mellé járó oklevélen mindhárom véradónál sok-sok
piros pont mutatja, hogy már nem ma kezdték a másoknak való
segítségnyújtást, önzetlen tevékenységet: Cziráki István eddig 179szer, Endresz Imre 149-szer, Vancsai Róbert 79 alkalommal nyújtotta
a karját embertársainak. (kg)

ZIR C VÁ R OS ÉVK ÖNY VE R IPOR TOK

Nagy Károlyné:
Az olvasás – létezésmód
A zirci nagyközségi – városi könyvtárban 1980–2005. között
dolgoztam intézményvezetőként. Az eltöltött 25 évre
szeretnék emlékezni néhány gondolattal.
Gyermekkoromból szinte mindem emlékemben szerepelnek a
könyvek. Nagyszüleim, szüleim sokat meséltek, otthonunkban
könyvek vettek körül. Nagyon korán, iskoláskorom előtt megtanultam
olvasni, az olvasás, a könyv lett legkedvesebb időtöltésem. Később,
iskolás koromban megtudtam, hogy vannak nagy könyvtárak, ahol
könyvtárosok dolgoznak, pályaválasztásom is eldőlt.
1980-ban, dr. Kőszeghy Miklósné nyugdíjba
vonulása után adtam be pályázatomat a zirci
könyvtárba. Találkozásom a nagyközség vezetőivel, a
megyei könyvtár igazgatójával és módszertani
csoportvezetőjével megerősített elhatározásomban,
hogy kemenesaljai életünket hátra hagyva Zircre
költözzünk, férjemmel és két gyermekemmel itt
folytattuk életünket.
Találkozásom kollégáimmal, Hay Lászlóné Klárival
és Gesztesi Jánosné Baba nénivel úgy zajlott, mintha
régi jó ismerősök lettünk volna: barátsággal fogadtak,
egyszerre közös nyelvet beszéltünk a könyvtárról,
könyvekről,
olvasókról.
Igyekeztem
gyorsan
beilleszkedni a kis közösségbe, megismerni a
könyvtárat, az olvasókat, a könyvtár mindennapi
munkáját, hogy szabadság és egyéb távollét esetén
tudjam folytatni kollégáim munkáját.
A járás megszűnésével a könyvtár területi feladatai
csökkentek, de a környező települések: Lókút,
Nagyesztergár és Olaszfalu könyvtárait továbbra is a
zirci könyvtár látta el, a kisebb településeken letéti
könyvtáraink voltak. Nagyesztergáron, Olaszfaluban
segítettünk kialakítani iskolai könyvtárakat, azok
ellátása is könyvtárunk feladata volt. A területi munka
ellátására új kollégát kaptunk.
A könyvtár már 1980-ban is zsúfolt volt, a beépített
polcrendszer fölé a falakra 1-2 sor polcot szereltek, az olvasói tér
közepén úszópolcokon helyeztünk el könyveket, de az előtértől a
padlásig mindenhol könyvek és könyvcsomagok voltak. A könyvtár
épülete családi ház volt, annak belső tereinek összenyitásával
alakították ki az olvasói teret. A könyvek súlya alatt a padozat több
helyen beszakadt, az ablakokat nem lehetett kinyitni,
cserépkályhákkal fűtöttünk. A gyermekkönyvtárat az asztalosműhely
és a hozzá tartozó raktár átalakításával hozták létre.
1980-ban már készen volt a könyvtár bővítésének terve, később
egy raktárépület kialakításának ígéretében reménykedtünk, sajnos
mindhiába: a bővítés elmaradt, raktárhelyiséget Akliban kaptunk,
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amit később Zircre költöztettünk a mozi mögötti lakásba, majd l még
három alkalommal más – más helyekre.
A könyvtár zsúfoltságán kollégáim nagy leleménnyel próbáltak
enyhíteni: szakmailag nem éppen szabályos gyűjteményrészeket
alakítottak ki könyvtáron belül, hogy az olvasók könnyebben
megtalálják olvasmányaikat: krimiket, fantasztikus könyveket,
verseket, kötelező irodalmat. A gyermekkönyvtárban külön tartottuk
a legkisebbek olvasmányait: a leporellókat kis fadobozokban, a
meséket alacsony polcokon az ablakok alatt, külön polcon a Búvár és
a Delfin könyveket, a kötelező olvasmányokat.
Munkánkat könnyítette, hogy kollégáim szakmai hozzáértésének
köszönhetően a könyvtár állománya jól szervezett gyűjtemény volt,
mindenki számára elérhető és könnyen használható, részletes
katalógusokkal. Az állomány gyarapítása mindig közös munka volt,
ügyeltünk arra, hogy valóban a szükséges könyveket vásároljuk meg,
pótolva a hiányokat, beszerezve az újdonságokat, mindig szem előtt
tartva az olvasók igényeit.
A kilencvenes évek elején a felnőtt
könyvtáron ablakokat cseréltek, az aljzatot
lebetonozták, amivel a könyvtár épülete
biztonságosabbá vált, sajnos nagyobb és
komfortosabb nem lett.
Közben szolgáltatásaink, feladataink is
bővültek:
előbb
fénymásolót,
majd
számítógépeket és internet-szolgáltatást nyertünk
pályázaton. Még nagyobb gondot jelentett a
zsúfoltság, az olvasói férőhelyek hiánya: nem egy
esetben az olvasók az előtérben, a térdükön
jegyzeteltek.
2003-ban, egy könyvtári épület vásárlásának
meghiúsulása után a város közművelődési
intézményeit összevonták, a könyvtár a József
Attila utcába költözött, amivel tágabb tereket és új
feladatokat kaptunk.
2005-ben vezetői megbízatásom lejárt, a
nyugdíjkorhatárt
elértem:
úgy
éreztem,
családomnak szüksége van rám, akkor már
egyedül
élő,
betegeskedő
édesanyámnak,
unokáimnak: saját tapasztalatomból tudtam,
milyen nagy segítség a családnak egy bármikor
elérhető nagymama!
A könyvtárban eltöltött évekre szívesen
emlékezem: bár voltak nehézségeink, azokat
mindig közösen megoldandó feladatként kezeltük,
akár a községi könyvtárak költöztetéséről, akár a katalógusok új
szabvány szerinti átdolgozásáról volt szó. Olyan kollégákkal
dolgozhattam, akik hivatásuknak tekintették szakmájukat, akik a
nehézségekben szakmai kihívást, megoldandó feladatokat láttak, akik
mindent elkövettek, hogy olvasóink sose távozzanak üres kézzel a
könyvtárból.
Bácsiné Nyiri Éva

