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BAKONYI VÁGTA 

A Nemzeti Vágta Zirc-Tündérmajori 
Előfutama kísérőprogramokkal  

(8. oldal) 
 

 
III. KTSZ MEG-A-PARTY 
Minden eddiginél színesebb 

programokkal várják az érdeklődőket a 
Betérő udvar vállalkozói  

(7. oldal) 
 

 
1ÚTON ZARÁNDOKNAP 

Az idei zarándoklatot az Édesanyáknak 
ajánlják a szervezők (7. oldal) 

Utak újultak meg, járdák 
újulnak meg városunkban 
 
Két pályázaton összesen 89 millió forintot nyert el Zirc Városi Önkormányzat út- és 
járdafejlesztésekre. A beruházás teljes bekerülési költsége 98,5 millió forint, amihez 
összességében 9,5 millió forint saját forrást biztosított az önkormányzat. 
 

 
 
A Köztársaság utca egyik felén, a járdán kicsit nehézkes most a közlekedés, de hamarosan 
egy megújult felületen járhatunk, ezért forognak a munkások kezében a szerszámok, 
manőverezik a markoló az iskolák és a bányászházak előtt. Zirc egyik legforgalmasabb 
járdáján jelenleg a szegélyek kiépítésénél tartanak a felújítási munkálatok.  

(Folytatás a 3. oldalon)  
  
 

Az államalapítást ünnepli Zirc városa
Augusztus 20-án városi ünnepség keretében emlékeznek 
meg az államalapításról és az államalapító Szent István 
királyról a Rákóczi téri Országzászló Emlékműnél.  
 
A 11.00 órakor kezdődő esemény előtt 10.00 órától ünnepi 
szentmisére kerül sor a Zirci Ciszterci Bazilikában. Az 
ünnepi program során beszédet mond Földesi Tamás, a 
Zirci Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora, sor kerül az új 
kenyér megszentelésére, továbbá Zirc Város Pro Urbe Emlékérem 

és Zirc Város Tisztviselője kitüntetéseinek, valamint 
Zirc Város Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíjainak, 
ezen felül Gyémántdiploma átadására is. A 
rendezvényen az ünnepi alkalomhoz kapcsolódó verses-
dalos összeállítással közreműködik Batthányi-Nagy 
Annamária, a veszprémi TIT Váci Mihály Irodalmi 
Színpad előadóművésze. A műsor programelemeit 
Szakács Ildikó konferálja.  

(Csaba Lilla) 
 
 

Jubileumi betyártalálkozó volt a Bakony szívében
 
Kossuth-díjas magyar népzenei együttes, Jászai Mari-díjas színművész, betyáros történelem, határtalan tánc, látványos felvonulás. Méltóképpen 
jubilált Zirc város nagyrendezvénye, a Bakonyi Betyárnapok Országos Betyártalálkozó, amely huszadik alkalommal került megrendezésre. 
(Folytatás a 6. oldalon)  
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Körkérdés: Hogyan tölti az államalapítás ünnepét? 
 

 
 

Krabácz Péterné Mail Karolin  
(vállalkozó, Zirc) 

 
– A hosszú hétvége kulturális és családi 
programokkal telik. Két születésnapot is 
ünnepelünk egyszerre, tervezzük, hogy 
ellátogatunk Tihanyba egy könnyed 
szabadtéri előadásra, és készülünk az 
augusztus 20-ai városi megemlékezésre 
is. Ezen a napon általában szívesen 
megnézzük a Balaton-parti tűzijátékot, 
valamint megkóstoljuk az ország tortáját 
is, amire mindig Zircen kerítünk sort. 

 
 

Simon Attila  
(jegyvizsgáló, Zalaegerszeg) 

 
– Az ünnepet megelőző napokat tudom 
csak a családommal tölteni, 
kikapcsolódásként ellátogattunk Zircre. 
Jegyvizsgálóként dolgozom a Máv Zrt-nél, 
így augusztus 20-a számomra a munkáról 
fog szólni, amely ezen a napon 
Budapestre szólít. Az ünnep alkalmából 
nagyon sokan érkeznek ilyenkor a 
fővárosba a különféle programok miatt, 
elkél a munkaerő. 
 

 
 

Törökné Ringl Krisztina  
(vendégház-vezető, Olaszfalu) 

 
– A vendéglátásban dolgozom, 
vendégházat üzemeltetek. Ünnepek 
idején mindig nagyon sokan fordulnak 
meg nálunk, ezért számomra az 
augusztus 20-a is munkával telik. De a 
fáradalmak kipihenésére jut még idő a 
nyár hátralevő részében, hiszen 
közvetlenül az állami ünnepnap után 
indulunk nyaralni.  
 

 
 
 

Tisztelt Leendő Olvasónk! 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján 
kétheti rendszerességgel újraindítottuk a Zirc és Vidéke közéleti 
lapot. Az újságot nyomtatott és elektronikus formában is 
elérhetővé tesszük.  
 
Amennyiben ELŐFIZETŐJE szeretne lenni az újságnak, vagy 
ELEKTRONIKUS FORMÁBAN olvasná a lapot, töltse ki a 
MEGRENDELŐI NYILATKOZATOT vagy iratkozzon fel a 
HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRA. 
A formanyomtatványok letölthetőek a www.zirckultura.hu oldalon 
és megtalálhatóak intézményünk mindkét épületében. 

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB 

8420 Zirc, József A. u. 1. és Alkotmány u. 14. 
 

A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek megismerésével 
és elfogadásával lép életbe, melyet a feliratkozás vagy az előfizetői 
megrendelés során megadott címre küldünk el.  

 
 

OLVASÓI FÓRUM 
 

Kedves Olvasónk! Van egy különleges otthoni hobbija, 
amelyet szívesen megosztana másokkal?  

Vagy egy jó recept a konyhafiókban, amellyel mások 
szájízét is boldogítaná? 

Írja le hobbiját, küldje el receptjét szerkesztőségünknek, a 
zivi@zirckultura.hu e-mail címre vagy adja le a Békefi 

Antal Városi Könyvtárban keddtől péntekig 10-18 óráig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 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 honlapon letölthető formanyomtatvány kitöltésével.  
 

 
HIRDESSEN A ZIRC ÉS VIDÉKÉBEN! 

 
Újraindult újságunkban hirdetési lehetőséget is 
kínálunk, melyről bővebben az impresszumban 

megadott elérhetőségeken lehet érdeklődni!  
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Utak újultak meg, járdák újulnak meg városunkban 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az utak és járdák egyrészt a kormányhatározat 
keretében megítélt támogatás és saját forrás terhére újulnak 
meg, az elnyert támogatás összege 75 millió forint. Másrészt 
pedig az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekre megítélt 14 millió forintos támogatásból. Az 
önkormányzat 9,5 millió forint saját forrással járult hozzá a 
beruházás megvalósításához. 

Elkészült a Som utca, az Üdülő utca a Zrínyi utcáig, a 
Zrínyi utca a Deák Ferenc utcáig, az Üdülő utcai járda az 
Alkotmány utca és Szeptember 6. utca között, az Eötvös 
utca Szikla utca és Som utca közötti szakasza, a 
Semmelweis utca Kodály Zoltán utca és Berek utca közötti 
szakasza, a Tölgyfa utca Semmelweis utca és Boksa utca 
közötti szakasza. Megtörtént a járda felújítása a Deák Ferenc 
utca nyugati oldalán, a pékségtől a Borzavári úti temető 
bejáratáig.  

Az útfelújítások elkészültek, a járdafelújítások között 
hátra van még – a jelenleg is zajló Köztársaság utcai 
munkálatokon kívül – a Deák Ferenc utca keleti oldala a 

Rákóczi tér „40 lakástól” az „ÁFÉSZ” parkolóig, valamint a 
„40 lakás” előtti szakasz a Rákóczi téren. Ezeken a helyeken 
térkő burkolatot fog kapni a járda.  

 

 
 
A felújítási munkák kivitelezői szerződés szerinti 

befejezési határideje 2018. október 30. 
 

Diákok és a 
munka 

 
Minél magasabb évfolyamba lép az ember, a nyarak 
annál inkább változnak.  
 
Kicsikként a hőség, a strandolás és a jégkrémes autó jól 
ismert hangja volt az, ami megdobogtatta a szívünket, majd 
ahogy nőttünk, egyre szívesebben választottunk magunknak 
nehezebben finanszírozható, szabadabb szórakozást. Minden 
diáknál eljön a pillanat, amikor belátja, már magának kell 
felelősséget vállalni, és ha szeretne valamit, meg kell 
dolgozni érte. Így kerültünk a zirci könyvtárba, mint 
diákmunkások pár barátommal. Először egy, az 
önkormányzatnál tartott tájékoztatásra és egy munkavédelmi 
oktatásra ültünk be, majd megkezdhettük a munkát a 
kiosztott épületekben. Az első pillanattól kezdve kedves 
kollégák vettek minket körül, így a beilleszkedés hamar 
megtörtént, ismertették velünk, mik a reggeli teendők, 
beleszokhattunk a szerepünkbe. A visszahozott könyvek 
rendszerezése a megfelelő témába és polcra rakása, a 
virágokról való gondoskodás, zirci újságról kiküldött 
tájékoztatás, és persze a betyárnapi előkészületekben mind a 
segítségükre lehettünk a dolgozóknak. Külön egy érdekes 
része a könyvtáros munkájának megismerése volt, ugyanis 
nem csak a könyvek kiadásában és visszavételében merül ki 
a feladata, hanem rengeteg információ birtokában kell lenni, 
emellett az olvasók személyes ismerete is komoly felelősség, 
hiszen mindig szívesebben jár vissza az ember egy helyre, 
ahol érzik, figyelnek szavaikra, csak fel kell bukkanni, s 
máris egy új, számukra kiválasztott regénnyel kedveskedik a 
dolgozó. Ez az egy hónap hol kimerítő, hol laza volt, de a 
jókedv hiányában sohasem szenvedtünk, jó helyünk volt.  

 
Váliczkó Tamara – III. Béla Gimnázium  

e-töltőállomás létesült Zircen 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tavaly 
szeptemberi ülésén döntött arról, hogy helyet biztosít 
töltőállomásnak elektromos autók számára a Rákóczi téren.  
 

A beruházás teljes költségét az e-Mobi Elektromobilitás 
Nonprofit Kft. vállalta, amely a töltőállomás létesítésének 
szándékával kereste meg az önkormányzatot.  

A város képviselő-testülete fogadókészséget mutatott a 
kezdeményezésre, és júliusra elkészült a töltőállomás. A használat 
ingyenes, mindössze egy töltőkábel kell hozzá, amely az 
elektromos autók alaptartozéka.  

 

 
 
Dr. Kovács Zalán (képünkön) rendszeresen igénybe veszi a 

szolgáltatást. Véleménye szerint teljesen más érzés vezetni az 
elektromos autókat, mint az üzemanyaggal működőket. Vezetés-
technikai szempontból is könnyebb, és további előnye, hogy 
csendes, nincs motorzaj a levegőben.  

A betöltött elektromos áram nem számít üzemanyagnak, így 
jóval olcsóbb száz kilométer megtétele, mint benzinnel. Kiemeli azt 
is, hogy egy elektromos autó motorszerkezete sokkal kevesebb 
alkatrészből áll, aminek következtében a szervizelési költség is 
legalább fele a hagyományos autókénak. 
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"Megcsináltuk, sikerült!" - Beszámoló a "Határtalanul táncolni jó!" programról 
 
Ezek voltak a megkönnyebbült felsóhajtások, amikor vasárnap 
reggel a vendégeinket szállító utolsó jármű is kigördült a 
Reguly Antal Szakképző Iskola kollégiumának udvaráról. 
 

Néhány perccel előtte a vendég gyerekek csüngtek rajtunk, 
köszöngették az elmúlt egy hetet, most viszont mi, a búcsúztató 
baráti körösök ugrottunk egymás nyakába, hogy megköszönjük 
magunknak, egymásnak a közös élményszerzés örömét. Jó volt ott 
lenni, hiszen abban a pillanatban eltörpült a sok munka, 
idegeskedés, és átadhattuk magunkat annak a határtalan jó 
érzésnek, hogy ismét sikerült a Kárpát-medencei 
testvértelepüléseink fiataljainak 
maradandó élményt szerezni. 

Lassan a hagyományos jelzőt 
érdemli ki az a törekvése Erdélyi 
Baráti Kör Egyesületünknek, hogy a 
Bakonyi Betyárnapokra meghívjuk a 
baróti és a derceni hagyományőrző 
fiatalokat. Dercenből, az 1975-ben 
alakult Gyöngyösbokréta Népi 
Együttes 5. alkalommal lépett a 
Bakonyi Betyárnap színpadára, a 
baróti Gaál Mózes Általános Iskola 
néptáncos csoportja a Syncron 
táncegyüttes tudását, tapasztalatait 
felhasználva néhány éve alakult meg 
és második alkalommal táncoltak a 
zirciek előtt. A Syncron-táncosok az elmúlt évben ünnepelték 25. 
születésnapjukat. 

Ezt a két, pontosabban három csoportot invitáltuk meg 
városunkba július 30. és augusztus 5. között. 

A kimerítő, hétfői hosszú utazás után a tartalmas 
programokat kedden Alsóperén, az arborétumban 
kezdtük. Pontosabban a baróti csoport már hétfőn, 
az ideutazást megszakítva látogatást tett az 
Országházban. A Parlament Nemzeti Összetartozási 
Bizottsága – Egyesületünk megkeresésére – 
ingyenes látogatást biztosított a csoportnak. 

Alsóperében a rendkívül szép természeti 
környezetben fekvő szabadidős parkot eredetileg a 
Nádasdy család alapította, az angolparkhoz vadász 
kúria is tartozott, mely ma is fogadja a vadász és 
nem vadász vendégeket. 

A VERGA Zrt. gondozásába került arborétum 
– többek között – egy kápolnával, szabadtéri 
színpaddal gyarapodott, illetve itt található a park 
egyik "mini" fennsíkján a Magyarok Keresztje. A 
helyszín kínálta a programlehetőségeket. Ottó 
Péter, Zirc Város Polgármestere köszöntötte a 
parkba érkezett vendégeket, majd a Kápolnában 
Vecsey Katalin református lelkész és Szijártó László 
atya, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász 
igazgatója mondta el 
gondolatait a szeretetről, az 
összetartozásról. 

Megható esemény volt a 
Magyarok Keresztjénél 
rögtönzött megemlékezés, 
ahol a baróti, derceni, zirci 
fiatalok verssel tisztelegtek a 
közösségünket reprezentáló 
kereszt szimbólumnál, illetve hallhatták a lelkészek megindítóan 
szép szavait. Eggyé tartozásunkat a Kereszt lábánál lévő sziklán 
elhelyezett koszorúkkal is kifejeztük. 

A meleg időben jól esett a Verga Zrt. hűvös 
konferenciatermében a hideg üdítő, pogácsa, ahol Szedlák Tibor 
vezérigazgató-helyettes rövid tájékoztatást adott az erdő 
védelmében kifejtett munkájukról, a vadgazdálkodásról. Sikere volt 

a szabadban megfőzött paprikás krumplinak, a délután a játék, a 
vetélkedés és a beszélgetés jegyében röppent el. 

A zirci bemutatkozás előtti napokban, kedd este 
ellátogattak Csetény községbe is, ahol az ugyancsak 
hagyományőrző Bujka tánccsoport vendégei voltak.  

Másnap – szerdán – vonatra szállt a társaság, és a műemlék 
vasútvonalon elutazott Győrbe. A nagy forróság nem kedvezett a 
városnézésnek, de a két és félórás szakvezetés mindenkinek nagy 
élmény volt. A városnézést követően a Quelle élményfürdőben 
frissült fel a csoport, majd az esti vonattal visszaérkeztek Zircre. 

Csütörtökön a Sobri 
Jóska Kalandparkba vittük el a 
vendégeket. Ez igazi kihívás, 
erőpróba volt a gyerekeknek, volt 
is dicsekvés, bátorság fitogtatása. 
Ilyen adrenalin szintet növelő 
szórakoztató parkok nem 
találhatók a vendég fiatalok 
környezetében, nagyon tetszett 
nekik ez a napi program is. A 
Syncron-táncosok – hőség ide, 
hőség oda – csütörtök 
délután városunk főterén 
rögtönöztek egy rövid bemutatót.  

Pénteken Bakonybélbe 
kirándultunk, ahol először elsétáltunk a Szent-kúthoz, majd a 
Pannon Csillagdába tettünk látogatást. Ezen a napon a fellépés 
miatt szabad délutánt biztosított Egyesületünk a csoportoknak, 
koncentrálhassanak az esti fellépésre. A baróti csoport ki is 
használta ezt a lehetőséget, és a két állandó kísérőjüket, Lucát és 

Rault beavatták a moldvai tánc lépéseibe, este már 
kibővült tánckar állt ki a színpadra!   

Szombaton délelőtt zirci sétára invitáltuk a 
vendégeket. A Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház munkatársa vezette végig a 
táncosokat az ún. Várostörténeti séta úton.  

A délután a felkészülés, hangolódás 
jegyében telt el, hogy késő délután igazi jó 
hangulatot varázsoljanak a Betyárnapokra 
látogatóknak.  

Ittlétük alatt a csoportok táncosai nagyon 
összebarátkoztak, búcsúzáskor összekapaszkodva 
énekeltek, és fogadkoztak, hogy hamarosan 
viszontlátják egymást. Jó érzés volt azt a sok boldog-
szomorú gyereket látni, akik a maguk módján 
fejezték ki, hogy "....egy vérből valók vagyunk, 
összetartozunk..." 

Köszönetet mondunk a NEA Nemzeti 
összetartozás kollégiumának, hogy a 2018. január 
végén benyújtott pályázatunkat támogatásra 

érdemesítette, és 1,5 millió forint 
támogatásban részesítette. 

Köszönetet mondunk továbbá Zirc 
Képviselőtestületének, és a városban 
működő gazdasági és civil 
szervezeteknek, hogy támogatásukkal 
elősegítették a program megvalósulását. 

Ismét megtapasztaltuk, amit eddigi 
munkánk során mindig:  

 
"Jót tenni könnyű, ha sokan segítenek!" 

 
 

Sztana Éva – Erdélyi Baráti Kör Egyesület
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Vérükben van a segítségnyújtás – Riport a területi vöröskereszttel  
 

A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete számot adott első félévi tevékenységéről, és bemutattak nekünk valakit, aki rajtuk 
keresztül a rászoruló emberek szolgálatába szegődött.  
 

– Hála Istennek, egy olyan cégnél dolgozhatok, amelynek nagyon fontos, hogy a helyi szervezetekkel, közöttük a vöröskereszttel 
együttműködjön, a rászorulókat segítse – mondja Ladányiné Keszán Zita, a Tesco Globál Zrt. zirci áruházának a vezetője. – Azzal keresett meg a 
területi szervezet, hogy szükségük lenne támogatásra annak érdekében, hogy minél jobban meg tudják köszönni a véradóknak a segítséget – teszi 
hozzá. A segítség azonnal meg is érkezett az áruháztól, sőt a vezető vért is adott, s hangsúlyozza, a kollégái is készek az összefogásra, hogy ahol 
szükséges, nyújtsák a segítő kezüket, legyen szó iskoláról, óvodáról, parkosításról, játszótér felújításáról, akár egy kerítés lefestéséről. A 
vöröskereszttől pedig folyamatosan várják a visszajelzést, hogy mire lenne még szükségük.  

– A pozíciójánál fogva lehetősége van a támogatás nyújtására, de nem mindenki tenné 
ezt meg, s a Zitának ennek ellenére is nagy szíve van, a jótékonyságra, a segítőkészségre tette 
fel az életét, és ezen kívül még „egy darabot is ad magából” – mondja Magyar Lászlóné 
területi vezető, utalva arra is, hogy új támogatójuk a véradók táborához tartozik. Csombor 
Mariannal, a vöröskereszt önkéntesével hasonlítja össze, aki szintén jelen van. A területi 
vezető kiemeli, hogy a szóban forgó áruház már négy rendezvényüket támogatta, most éppen 
csomagokat kaptak, amiket hamarosan kiosztanak a rászoruló családok részére. A 
legnagyobb öröm pedig szerinte az, amikor a hála visszatükröződik az emberek szeméből.  

A Zirci Területi Szervezet az élmezőnybe tartozik a véradások számát illetően, 
elismerően szólnak a munkásságukról, az országos főigazgató levélben gratulált a 
teljesítményükhöz, de a területi vezető hangsúlyozza, hogy ez nem csak a szervezetük 
érdeme, hanem mindenkié, aki segíti a munkájukat. A rendezvényeken közreműködő 
önkénteseiknek külön köszönetét fejezi ki. Legutóbb a Bakonyi Betyárnapokon szerveztek 
„betyáros véradást”, ahol negyvennyolcan nyújtották segítő kezüket a sátorban, majd a 
színpadon tíz ajándékcsomagot sorsoltak ki a véradók között támogatójuknak köszönhetően. 
Kapolcson, a Művészetek Völgyében, a Veszprém Megyei Vöröskereszt tagszervezeteként is 

várta a Zirci Területi Szervezet a semmi mással nem pótolható folyadékot, amire nyáron még nagyobb szükség van. Kreativitásukat dicséri, hogy 
a véradásokat alkalomhoz illően szervezik meg, ha egy-egy ünnep kopogtat az ajtón, akkor 
annak szokásait, hagyományait beengedik, ezáltal is oldva kicsit a légkört. Több irányított 
véradást szerveztek, előfordult, hogy tizenkét egység vért sikerült összegyűjteni oda, ahol 
éppen a legnagyobb szükség volt rá. Magyar Lászlóné örömét fejezi ki, hogy jelenleg nincsen 
vérhiány a megyében, persze ez annak is köszönhető, hogy nem éppen megszokott helyeken 
szervezték meg a véradásokat. Elsősegélynyújtó verseny is szerepelt az első félév 
programjában, melynek országos döntőjére szeptemberben kerül sor. Szintén a 
koordinálásukban zajlott le a persely formájában történő gyűjtési akció diákok erdei iskolában 
történő részvételéhez. Májusban prosztataszűréssel egybekötött véradást tartottak, 65 bátor 
férfit szűrt meg egy budapesti székhelyű „prosztata-kommandó”. A nagy sikerre való 
tekintettel szeptemberben megismétlik a rendezvényt, mert nagyon fontosnak tartják a 
megelőzést. Bakonybélben, a Faünnepen a véradás mellett az egyik vöröskeresztes kollégájuk, 
Hürkecz Zsuzsanna szűrővizsgálatokat végzett, Bakonyi Gergő ifjúsági önkéntes pedig 
újraélesztési bemutatót tartott.    

Csombor Mariann, a területi szervezet önkéntese nagyon fontosnak tartja, hogy méltóképpen elismerjék a véradókat, és úgy látja, hogy már 
egy szóbeli köszönetnyilvánítás is jól esik a számukra, szinte csillog a szemük, amikor ez elhangzik, és mellé jó egészséget kívánnak nekik. – 
Talán bele sem gondolnak, hogy micsoda értéket adnak azzal, hogy nyújtják a karjukat, pedig három ember életét mentik meg ekkor. 

A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete a támogatók közül kiemeli Horváth Istvánt, a Vezir-Hús Coop Kft. ügyvezető igazgatóját, 
aki minden rendezvényen biztosítja számukra az alapanyagot, valamint a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot, akikre mindig számíthatnak.  (kg) 
 

 

Bűnmegelőzési 
minicentrum Zircen 
 
Augusztus 1-jén nyitották meg a 
bűnmegelőzési minicentrumot a 
Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház 
ajándékboltjában működő Zirci 
Információs Pontban.  
 
A veszprémi rendőrök az irodában 
dolgozók részére bűnmegelőzési oktatást 
tartottak, hogy hasznos bűn- és baleset-
megelőzési tanácsokkal tudjanak 
szolgálni. Felhívják az erdőben kiránduló 
autósok figyelmét, hogy gépkocsi-
feltörések erdőgazdasági utak mentén, 

erdei parkolókban is előfordulhatnak, 
ezért táskát, hátizsákot, pénzt, iratokat, 
műszaki cikkeket ne hagyjanak a 
járműben. A gyalogtúrázókat az erdőben 
való eltévedés veszélyére figyelmeztetik. 
Akik megfelelő felkészülés, navigációs 
eszközök nélkül indulnak túrázni, azok 

gyakran csak külső segítséggel jutnak ki 
az erdőből. Ehhez elengedhetetlen a 
feltöltött mobiltelefon, amellyel szükség 
esetén hívhatják a 112-es vagy 107-es 
segélyhívó számot.  A centrumban 
rendőrségi prevenciós kiadványok is 
elérhetők a látogatók számára.  
  
A Zirci Információs Pont nyitvatartása: 
Július 1-től augusztus 31-ig: H-Szo: 9:00- 
19:00 V: 10:00-18:00 Szeptember 1. és 
október 31., valamint április 1. és június 
30. között: H-Szo: 9:00-17:00  V: 11:00-
17:00 November 1-től március 31-ig: H-
P: 10:00-16:00  Szo: 10:00-17:00 
 

 
A Veszprémi Rendőrkapitányság 

Bűnmegelőzési Hírleveléből
 
 

Magyar Lászlóné területi vezető átadja az első zirci 
véradásért járó emléklapot Ladányiné Keszán Zitának 
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Jubileumi betyártalálkozó volt a Bakony szívében 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(Folytatás az 1. oldalról) Péntek délután immár hagyományosan a bográcsok tüze keltette 
életre a kétnapos rendezvényt, s míg a légtérben találkoztak egymással az ételek 
ínycsiklandozó illatai, Herbály András az ózdi betyárok közreműködésével rendhagyó 
történelemórát tartott, melynek során megismerhettük többek között a „szegénylegények” 
fegyverzetét. Elcsattantak az első karikás ostorok is a hosszúréti pusztán, a Kelevézek pedig 
népi hangszerekkel elevenítették meg a betyárvilágot.  

A templomtoronyban már elkongatták a harangok a hat órát, amikor Csizmadia Géza 
Főbetyár – aki nélkül nem Betyárnap a Betyárnap – a színpadra lépett, hogy köszöntse a 
vendégeket, a tűzről pattant menyecskéket, az ország különböző helyeiről összesereglett 
„minden rendű és rangú” betyárokat. „Csárdabéli Szépasszonnyal” karöltve egy ismerős arc 
is kísérte, aki nem mozog ismeretlenül a „világot jelentő deszkákon”: a zirci születésű 
Horváth Lajos Ottó Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész nyitotta meg a 
rendezvényt. Annak ellenére, hogy már csecsemőkorában elköltöztek Zircről, sok gyerekkori 
emlék köti a városhoz, mert nagymamája és nagynénje évtizedekig itt laktak, így sokszor 
visszalátogattak ide – mesélte el a színész, aki jelenleg a Nemzeti Színház társulatának a 
tagja, és megtiszteltetésnek érezte Zirc Városi Önkormányzat felkérését a jubiláló 
rendezvény megnyitására.  

A jó hangulatot a további programhoz Zirc magyar ajkú testvértelepüléseinek 
hagyományőrző műsora alapozta meg. Fellépett a Baróti Gaál Mózes Általános Iskola 
néptánccsoportja és a Derceni Gyöngyösbokréta Népi Táncegyüttes. A néptánc-csokorban 
előfordult, hogy a kárpátaljai és az erdélyi vendégek közösen ropták, s becsatlakoztak zirci 
fiatalok is a „Határtalanul táncolni jó!” mottó jegyében. A fergeteges táncuk után egy 
meglepetésszámra is sor került, a Bakonyi Betyárnapok állandó „Csárdabéli Szépasszonya”, 
Nagy Luca a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken ezüstminősítést elnyerő ugróköteles 
mutatványával bűvölte el a nagyérdeműt. Az ETHNOKOR együttes ott folytatta a zenéjével, 
ahol a határon túli fiatalok abbahagyták a táncukkal: kárpát-medencei dallamok csendültek 
fel, és a balkáni vonulatok sem hiányozhattak a veszprémi és szabadkai tagokat is sorai 
között tudó zenekar repertoárjából. Az est sztárfellépője Falusi Mariann Artisjus-díjas 
magyar dzsesszénekes, a mindannyiunk számára jól ismert PA-DÖ-DÖ együttes egyik tagja 
volt, a napot pedig a SUMMER BAND zenekar „Betyárjó” bulija zárta.   

A második nap leglátványosabb attrakciója a muzsikaszóval kísért lovas-felvonulás volt, 
amelyet ezúttal is nagyon sokan kísértek figyelemmel a házak elől, buszablak mögül, 
járdáról, a főtér fáinak árnyékából, a buszmegálló mellett hosszú sorfal üdvözölte a 
felvonulókat, akik között ezúttal „gyalogos betyárok” is feltűntek: a néptánccsoportok – az 
Erdélyi Baráti Kör Egyesület felvezetésével – énekelve kísérték a hosszú menetet. „A nagy 
bevonulás” is egy ünnepi szertartása a Betyárnapoknak, Varga Antal, a lovas-fesztivál 
programjainak szakkommentátora egyenként mutatta be a színpad előtt elvonuló lovasokat. A 
szombati fellépők sorát az Akkordeon Harmónika Zenekar nyitotta meg, majd a baróti 
Syncron moderntánc-csoport műsora következett. Aztán a színes, csillogó ruhákat 
népviseletre cserélték, hiszen ugyanazon fiatalok járták a rock and rollt, akik a határokat nem 
ismerő hagyományainkat is életre keltették táncukkal. A modern arcát is megmutató erdélyi 
néptánccsoport mellett fellépett a Derceni Gyöngyösbokréta Népi Táncegyüttes. Nagy Luca 
is bemutatta újra ugróköteles mutatványát, sőt a vállalkozó kedvűek ki is próbálhatták az 
ugrókötelezést. Volt egyéb meglepetésben is részünk, így például Horváth Lajos Ottót 
deresre húzták a fekete ruhás betyárok a tűző napon, kíváncsi tekintetek, a pillanatot 
megörökítő masinák kereszttüzében. A kemény próbát kiállva immár őt is Bakonyi Betyárrá 
avatták. A huszadik születésnapot tortával is megünnepelték, melyet Bieberné Réz Ágnes, a 
főszervező intézmény vezetője hozott betyáros segítőivel a színpad elé.  A jubiláló 
rendezvényre sok ékszer került a két nap során, de megkoronázását kétségkívül a magyar 
népzenei élet meghatározó szereplőjének számító, Kossuth-díjjal kitüntetett Csík Zenekar 
fellépése jelentette. A „Betyárjó” buli második kiadásában a Rulett együttes várta a 
szórakozni, mulatni vágyókat.  

A XX. Bakonyi Betyárnapok Országos Betyártalálkozót kísérőprogramok hosszú sora 
színesítette. Betyáros ízvilág, kézműves kirakodóvásár várta az érdeklődőket régi 
mesterségek bemutatóival. A „Betyártanyán” korhű viseletekkel, eredeti fegyverekkel, 
autentikus muzsikával megelevenedett a betyárvilág, a Kelevézek közreműködésével pedig 
népi hangszerbemutatóra került sor. A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 
Kézműves udvarral készült, a Népi Játékparkban a kicsik találhatták meg számításukat. A 
legkisebbekre is gondoltak, „Betyár-bölcsi” címmel a Bakonyi Babázó Csoport játszósátrat 
nyitott erre az alkalomra. A Betyárnapok nemcsak a szórakozásról szól, hanem a 
segítségnyújtásról is, a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete második alkalommal 
szervezett véradást, amely hasonló eredményt hozott, mint a tavalyi, ezúttal 48-an adtak vért.  
 

Címek, díjak, nyeremények – A Bográcsos Erőpróbán” tizenegy csapat mérte össze főzőtudását, de ennél többen voltak, akik a gasztronómiának áldozták a 
péntek délutánt, csak éppen a versenybe nem neveztek be. Az első díjat idén egy csülök pörkölt nyerte el, melyet a „Csikóbőrös Kulacs FC” készített. A 
„Leghetykébb betyárbajusz” címet a Komárom-Esztergom megyéből érkező Palotai Attilának adományozták, a „Legnagyobb Bakonyi Betyár” elismerést 
pedig a Detherm Kft. kapta, amely ingyenes áramkiépítéssel és –szolgáltatással segítette a rendezvény megvalósulását. A tombolasorsoláson mindkét nap 
értékes nyereménytárgyak találtak gazdára a támogatóknak köszönhetően, a legszerencsésebbek Görögországba repülhettek a „zirci pusztáról”.  
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Ingyenes városnéző séta az 
államalapítás ünnepén 
 
Zirc Városi Önkormányzat 2018. augusztus 20-án 10.00 órától 
városnéző sétát szervez. 
 

A garantált gyalogos városnézés 
keretében dr. Vida Beáta történész 
mutatja be Zirc nevezetességeit az 
érdeklődők számára 1,5 – 2 órás 
időtartamban. 10.00 órakor a Zirci 
Információs Ponttól (Reguly Múzeum 
bejárata, Rákóczi tér 10.) induló séta az 

alábbi útvonalon halad: Zirci Információs Pont – Királyi kúria 
romjai – Barokk kistemplom – Bagolyvár – Zirci Ciszterci Apátság 
– Középkori oszlopfő – Dubniczay-ház – Reguly Antal Múzeum és 
Népi Kézműves Alkotóház. A program során lehetőség nyílik a 
Bazilika megtekintésére és helyi ajándéktárgyak, valamint a 
„Királyi séták Zircen” című gyermekfoglalkoztató füzet 
megvásárlására a Reguly Múzeum ajándékboltjában. A séta után 
tetszés szerint megtekinthető a Zirci Ciszterci Látogatóközpont 
(Egyház- és Rendtörténeti kiállítás, OSZK Ciszterci 
Műemlékkönyvtár, Arborétum) és az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeuma. A Zircen megszálló vendégeknek 
és a helyi lakosoknak a városnézés ingyenes. A vidéki 
szálláshelyek vendégei és az átutazó turisták részvételi díj 
megfizetésével vehetnek részt a programon, amelyet indulás előtt 
kell kifizetni. Felnőtteknek: 800 Ft /fő, gyerekeknek 10 éves kortól 
400 Ft /fő (10 év alatt ingyenes).  

turizmus@zirc.hu   
facebook.com/ZIRC-Turizmus 

 

 
 
Minden eddiginél színesebb programokkal várják az 
érdeklődőket a Betérő udvar vállalkozói a III. 
„Nyárbúcsúztató” KTSZ MEG-A-PARTY-n, augusztus 25-én.  
 
Kora délután gyermekprogramokkal indul a rendezvény, lesz 
arcfestés és különböző versenyek, így például aszfaltfestésben, 
gyurmaformálásban, buborékfújásban is próbára tehetik 
ügyességüket a vállalkozó kedvűek. Hapek László 
tangóharmonikával kísért városi sétakocsikázásra invitálja a 
résztvevőket, a támogatóknak köszönhetően pedig egy kis 
finomsággal is meglepik a gyerkőcöket a szervezők. A délután 
folyamán fellép a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület, a 
Zirci Kötélugró Csoport és Andi a Bohóc, aki a szórakoztató 
produkció mellett lufihajtogatással és csillámtetkózással is várja a 
legifjabb generációt. 16.00 órától a tehetséges fiatal énekesnő, 
Csutak Noémi előadása következik. Majd tombolasorsolásra kerül 
sor a gyerekek számára. Az esti programot a Zirci Városi 
Vegyeskórus nyitja meg 18.00 órától, ezt követően Ivanovics Imre 
tangóharmonikás műsora szórakoztatja az egybegyűlteket. Az est 
további részében fellép, és a hangulatért felel Tóth Tünde, Dj Tehel 
Kari, Dj Kicsee és SolymiConga. Zirci vállalkozók támogatásának 
köszönhetően a tombolasorsoláson ajándéktárgyak hosszú sora 
találhat gazdára. A büfé kínálatában többek között kürtős kalács, 
jégkása, popcorn, vattacukor, meleg szendvics, gyros szerepel, 
vagyis adott minden ahhoz, hogy felhőtlenül búcsúztassuk a nyarat.  

(kg) 

 
Zarándoklatot az Édesanyákért 
 

 
 
A Mária Út Egyesület az idei évben is megszervezi 
immár hagyományos nyárvégi zarándoklatát, melyet 
ezúttal az Édesanyákért ajánlanak fel.  
 
A programra augusztus 25-én, szombaton kerül sor. 
Gyülekezés 9.00 órától a Zirci Ciszterci Apátság 
díszudvarában, indulás 10.00 órakor. Az útvonal: Kálvária 
kápolna – Hoffer-kereszt – Tündérmajori (kiserdei) Mária-
szobor – Tündérmajori kápolna (agapé) – Zoltay-forrás – 
Akli-pusztamajor – Zirc „Kistemplom”. A záró szentmise 
18.30-kor lesz az apátsági templomban. A misét Bérczi L. 
Bernát ciszterci apát és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát 
celebrálja. A zarándoklat koordinátora Onódi Ferenc, 
bővebb információ: 06-30/276-58-84. 

 
 

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 
 
Szent Bernát-napi tárlatvezetés 
Augusztus 18-án kerül sor a Szent Bernát-napi ünnepségre a Zirci 
Ciszterci Apátságban. A rendezvény keretein belül 13.30-kor egy 
tárlatvezetésre invitálják a látogatókat a „300 éve a Bakony 
szívében” című kiállításon, melynek a főszervezői a Zirci Ciszterci 
Apátság és Zirc Városi Önkormányzat voltak. Az ünnepség 
szervezője a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház.  
 
Bakonybél születésnapja – egy új millennium kezdete 
Augusztus 20-án ünneplik Bakonybél 1000 éves születésnapját. A 
jubileumi ünnepség keretein belül sor kerül a millenniumi 
emlékpark átadására, emlékmű avatására. Bakonybél Község 
Önkormányzata és a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány 
közösen szervez egész napos programot a falu közösségének. 
Avatóbeszédet Márkus Zoltán polgármester, áldást pedig Halmos 
Ábel perjel mond. A bakonybéli óvodások és iskolások köszöntő 
műsora után fellép a Szent Mauríciusz és Móricka kórus. Ezután 
Sarkadi Nagy László „Tapsi kalandjai” című bábjátéka következik. 
Koncertet ad Papatyi Tóth Tünde és a Makám együttes.  
 
Nyárvégi kertmozi és finisszázs 
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház augusztus 
23-án, csütörtök este 20 órától nyárvégi hangulatban búcsúzik az 
„Észtország története képekben” című kiállítástól. A programmal a 
névadó, Reguly Antal halálának 160. évfordulójára is emlékeznek, 
akinek a szobránál virágot helyeznek el. Még utoljára 
megtekinthető lesz az Észt Kulturális Intézet vándorkiállítása. Ezt 
követően a múzeum kertjében a neves szetu népdalénekesről szóló 
életrajzi film, a „Taarka” kerül levetítésre. A film eredeti nyelven, 
magyar felirattal lesz megtekinthető.  
 
Orgonakoncert 
Méhes Balázs orgonaművész hangversenye augusztus 26-án 16.00 
órától a Zirci Ciszterci Bazilikában.  Belépődíj: 800 Ft/fő.  
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Lovas verseny az államalapítás ünnepén
 
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Bakonyi 
Vágta, a Nemzeti Vágta Zirc-Tündérmajori Előfutama 
augusztus 20-án, Zirc Tündér Farm rendezésében. 

 
Ozsváth Kálmán főszervező érdeklődésünkre elmondta, 
tizenkét település lovasa nevezett be a versenyre, a 
Kishuszár vágtán pedig hat versenyző vesz részt. Az 
állatorvosi vizsgálatokat követően 10.00 órától lovas 
ügyességi versennyel veszi kezdetét a rendezvény. A 
futamok 13.00 órától indulnak a Kishuszár vágtával, 
majd a nagy lovasok mérik össze tudásukat. Az előfutamokat 

követően különféle kísérőprogramok, látványos bemutatók 
színesítik a programot. 18.00 órakor rajtolnak a döntő futamok, 

majd ezt követően ki is hirdetik az eredményt. 
A tét a Nemzeti Vágtára történő továbbjutás, 
melyet szeptember 14-16. között rendeznek 
meg a Hősök terén. Városunk a rendező 
település jogán, „szabad kártyával” képviselteti 
magát a fővárosban, lovasunk Molnár Gyöngyi 
lesz. Ő a Bakonyi Vágtán nem indul, a 
kishuszárok között viszont lesz Zircnek 

képviselete, Rigó Lottinak szurkolhatunk. 
 
 

Lóval, puskával, labdával 
 
A Bakonyi Betyárnapokon több versenyen mérhették 
össze tudásukat a résztvevők.  
 
A lovas verseny eredményei, a kötőjel után a ló nevét 
olvashatjuk. Kezdő ügyességi: Nagy ló: 1. Hamvas Karina – 
Cody, 2. Friss Enikő – Kerecsen, 3. Fejes László – Hurikán. 
Póni: 1. Kukoda Boglárka – Hópihe, 2. Kokas Nóra – 
Hópihe, 3. Kiss Júlia – Boney. Haladó ügyességi: Nagy ló: 
1. Domonkos Krisztián – Mimi, 2. Szeibert Csenge – Lutri, 
3. Ördög Péter – Fanny. Póni: 1. Tamási Hanna – Boney. 
Kezdő díjugratás: Nagy ló: 1. Mátis Katalin – Szora, 2. 
Nagy Viktória – Tornádó, 3. Silingi Zsófia – Shába. Póni: 1. 
Tamási Hanna – Boney, 2. Kokas Nóra – Boney. Haladó 
díjugratás: Nagy ló: 1. Koczor József – Amy, 2. Kis Jakab 
Fanni – Félix, 3. Gémesi Gergely – Vili. Póni: 1. Nagy Kira 
Rebeka – Brandy, 2. Ozsváth Lili – Dollár. Vadászhajtás: 
1. Skultéti Imre – Mítosz-Pálma, 2. Szabó Molnár Zoltán – 
Táncos-Táltos, 3. Kotrics Szabolcs – Texas-Rokkó. 
Akadályhajtás: 1. Bolk Krisztián – Játék-Száva, 2. Kotrics 
Szabolcs – Muki-Rokkó, 3. Heszpuk István – Linda-Leila. 
Póni: 1. Skultéti Imre – Mítosz-Pálma, 2. Hapek László – 
Csillag-Buján. A „Nem csak a betyárpuskák sülnek el…” 
nyílt lövészverseny eredményei, zárójelben a köregység 
olvasható. Mini betyár leány: 1. Hamvasi Gréta (85), 2. 
Vintze Zsófia (72), 3. Szeremley-Kovács Hanga (64). Mini 
betyár legény: 1. Tátrai Zsombor (83), 2. Vajda Marcell 
(70), 3. Gregosits Bence (66). Süldő betyár legény: 1. Rák 
Dániel (75). Felnőtt betyár hölgy: 1. Máhl Erzsébet (86), 2. 
Hermann-né Hebling Ildikó (81, több belső tízessel), 3. 
Széles Noémi (81). Felnőtt betyár úr: 1. Rák Gyula (94), 2. 
Tátrai Gábor (93, több belső tízessel), 3. Ottó Péter (93). Az 
Alkotmány utcai sporttelepen öregfiúk labdarúgó-
mérkőzésre került sor, melyen Zirc csapata 3:1 arányban 
győzedelmeskedett Balatonalmádi hasonló korú futballistái 
ellen. A zirci csapat góljait Répás Zsolt, Vörösházi Zsolt és 
Muladi József (11-esből) szerezte.  

Zircen készültek fel a szezonra 
 
Ötödik alkalommal szervezte meg a Vincze Judo Club 
felkészülési táborát. A résztvevői létszám most volt a 
legmagasabb, mintegy 300 judoka készült fel a szezonra.  
 
A tábor szervezői, a házigazda klub vezetői, edzői, Vincze 
Ferenc és Vincze Lajos érdeklődésünkre elmondták, 
összesen 275 judoka szállt meg városunkban a tábor idejére, 
és természetesen a zirci judósok sem maradhattak ki a 
felkészülésből, így háromszáz fölé emelkedett a résztvevői 
létszám az ötödik alkalomra. Napi két ütemben zajlottak az 
edzések, csoportbontásban, a határt 55 kilónál húzták meg. 
A tábor kimondottan a küzdés szellemében szerveződött 
meg, azaz a közeljövőben megrendezésre kerülő 
versenyekre készítette fel a judokákat. Hajtós Bertalan 
olimpiai- és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok magyar 
judós irányításával a klubedzők tartották a foglalkozásokat, 
huszonöt különböző helyről érkeztek klubok a Bakony 
fővárosába, hogy felkészüljenek az őszi versenyszezonra.  
 

 
 

Bakancsos túra – Zirc Városi Önkormányzat augusztus 18-án bakancsos túrát szervez, melynek keretében Lakner Gergő 
vadgazda mérnök, erdész-technikus túravezető mutatja be a Zirc közeli természeti környezetet 2,5-3 órás időtartamban. A 
9.00 órakor a „0” km-es bakancstól induló túra az alábbi útvonalon halad: Rákóczi tér „0” km - Alkotmány utca - 
szennyvíztisztító telep - Kardosrét - Cuha-patak - Cuha-völgy - Rókalyukas-árok - Molnárkút-árok – Pintér-árok - Kardosréti 
temető - Nagy István utca - Erdőalja utca - erdei ösvény - Pintér-hegy (játszótér) – Deák Ferenc utca - Rákóczi tér. Az útvonal 

hossza 8 km. A vidéki szálláshelyek vendégei, a nem zirci lakosok és az átutazó turisták részvételi díj megfizetésével vehetnek részt a 
programon, amelyet indulás előtt kell kifizetni.  
 


