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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

ÉDES OTTHONUNK FÉNYEI

FOTÓKKAL VÁLTOZÓ
ZIRCI ÉVSZAKOK

Mézeskalácsos alkotásokból nyílt
kiállítás a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóházban
(5. oldal)

Bemutatásra került a Városházán a
„ZIRC 2019” falinaptár
(3. oldal)

BAKONYI KARÁCSONYOK EMLÉKE…
Gyulai Karácsony előtti hangulatban.
Bakonyi Karácsonyok emléke nem feledhető,
Hisz Bakonyszentkirály és Zirci létem olyan idő
Volt az életemben, hogy a szívemben és lelkemben
Örökké meg fog maradni egész földi létemben.
Zircen születtem a Kórházban, de Bakonyszentkirály
Számomra mindig is dicső fénnyel ragyog, nem homály
Lepi el, hisz ott volt gyermekkor gondtalan világa,
Zirc pedig harminchárom évig életem virága.
Ebbe tartoznak az éneklős vidám Karácsonyok
Ugyanúgy, mint a szürkének is mondott hétköznapok.
Bakonyszentkirályi létem dombjai és hegyei
Ugyanúgy itt vannak, mint Zirci Apátság tornyai,
Arborétum csodás fáival és növényzetével,
Mint Bakonyszentkirályi Karácsonyok énekével,
Mert az ifjúkor elmúltával megszépül már minden,
Mint ahogyan kopnak csigolyák a fájós gerincen.
Bakonyszentkirálynak volt egy Nemzetőr Kapitánya,
Zircen pedig meghalt Hazánk Első András Királya.
Nem tudom e két helyet a másik elé helyezni,
Egyformán jó érzéssel tudok visszatekinteni.
Bakonyszentkirályhoz visszahúz Szüleim emléke,
Zircre pedig Unokáim egy részének szépsége,
De a Temető csendes magányában nyugvó lánykám,
Csak harminchárom évet megélt Drága Szép Mónikám
Sem tudom soha elfelejteni, amíg csak élek,
Mikor most előtörnek a Karácsonyi emlékek.
Karácsony Szent Este volt és Mónika csak fél éves,
Mikor Kórházba került és élete volt kétséges.
Szép és szomorú ünnepek voltak az életemben,
Amire visszagondolok az Alföld Gyöngyszemében.
Ifj. Nagy Bálint (Valentinus)

APÁCÁK KÖNYVE
Feltárul az 1950-ben Zircre
deportált nővérek naplója
(6. oldal)

Felavatták a Fekete
István emlékművet
– Fekete Istvánról beszélni könnyű. Könnyű akkor, ha
megmaradunk azoknál a felszínes sztereotípiáknál,
amiket a rendszerváltozás előtti rezsim engedélyezett
számára: ifjúsági író, állatregényíró. Azonban életművét
figyelmesebben szemlélve láthatjuk, hogy sokkal
mélyebb, gazdagabb az imént említetteknél.
Horváth Tibor, az ajkai Fekete István Irodalmi Társaság
elnöke mondta ezt Fekete István emlékművének avatóünnepségén, Zircen. Hozzátette: a Zsellérek című regény, a
Dr. Kovács István, s még további négy nagysikerű játékfilm
forgatókönyvírója, a Hajnalodik című színdarab szerzője
nem ifjúsági író. A második világháború után kialakult
politikai rendszer nem hagyta neki járni a megkezdett utat,
ezért fordult a természet felé, ami addig is egyik, de nem
egyedüli témája volt. Az ünnepség a Rákóczi téren vette
kezdetét, ahol leleplezték Fekete István emlékművét. Az
alkotást saját forrásból és közadakozásból állító Zirci
Országzászló Alapítvány részéről Egervölgyi Dezső
kulturális felelős köszöntötte az egybegyűlteket. A
városvezetés, a diákok és a civil szervezetek
megkoszorúzták az emlékművet, majd Vecsey Katalin
református lelkész és Imrefi Mór plébános atya megáldották
azt. Ezt követően az ünneplő közösség átvonult a Zirci
Ciszterci Apátság Gobelin-termébe, ahol az ünnepi műsorra
került sor. (Folytatás a 3. oldalon)
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Körkérdés: Közéleti személyek karácsonyi ajándékozási szokásaikról

Bognár Anita

Hevesiné Németh Mariann

alkotó

turisztikai referens

a Vöröskereszt területi vezetője

– Saját készítésű ajándékokat szoktam
adni, ezt tartom fontosabbnak, de
természetesen a gyerekek igényeit is
szem előtt tartjuk, ennek megfelelően
vásárolunk is egy-két dolgot. Nálunk az a
szokás, hogy már december elején
felállítjuk a fát azért, hogy ne rohanjon el a
karácsony. Napról napra díszítgetjük,
méghozzá úgy, hogy mindazok, akik
megfordulnak nálunk az év utolsó
hónapjában, tetszésük szerint tehetnek fel
díszt/díszeket a fára. Ez a közös
karácsonyfa-díszítés is egy ajándékozási
gesztus a részünkről, aminek minden
évben nagyon-nagy sikere van. Tavaly
szépen apránként, fokozatosan kerültek a
fa alá az ajándékok is, idén ez azonban
nem lesz így, mert a 12 éves kicsi lányom
vágyik nagyon arra, hogy a karácsonyi
ajándékozásnak meglegyen az igazi,
egyedi varázsa.

– Adni jobb, mint kapni. Az ajándékozás kettős
öröm: az ajándékozóé és a megajándékozotté.
Én sosem pénzbeli érték alapján választok
ajándékot, hanem megpróbálom kilesni a
szeretteim legtitkosabb vágyát és azt tőlem
telhetően valóra váltani. Sosem hagyom az
utolsó pillanatra, sokszor hetekkel előre
beszerzem, például ha egy közös programot
rakok a fa alá. A legértékesebb számomra a
sajátkészítésű ajándék. Abban igazi szív van, és
nem kell annál nagyobb ajándék, mint amikor
valaki a szívét osztja szét. Gyerekeim is ezt
látták, ők is szívesen ajándékoznak így.
Odafigyelünk arra, hogy ne vesszünk el a
karácsonyi bevásárlás pénznyelőjében. Adni
nemcsak tárgyakat lehet, hanem személyre
szóló jó szót, ölelést, simogatást, törődést.
Például a lányaim egyik legkedvesebb ajándéka
egy olyan „üres” doboz, ami tele van puszival.
Férjem és gyerekeim számára úgy válogatom
össze az ajándékaimat, hogy legyen valami,
amit olvasni lehet, legyen valami, amit viselni
lehet, legyen valami, amire szükségük van,
legyen valami, amit szeretnének és legyen
valami, amit én készítek.

–
A
Magyar
Vöröskereszt
Területi
Szervezetének vezetőjeként rögtön a karitatív
tevékenység jut eszembe, a karácsonyi
adománygyűjtés
és
ajándékozás
a
rászorulóknak. Nagy örömmel tölt el, hogy idén
százhatvan adomány gyűlt össze, ennek
kétharmadát vehették át a zirci rászorulók,
egyharmada pedig a térségi vöröskeresztes
alapszervezetekhez jutott el kiosztásra, hogy ez
által is szebbé válhasson a nélkülözők ünnepe.
Magánemberként is azt vallom, hogy „jobb adni,
mint kapni”, ezért már szeptemberben elkezdem
gyűjtögetni egy kis gyűjtődobozban azt, hogy kiminek örülne, kinek-mire volna szüksége a
családban.
A
gyermekeimmel,
keresztgyermekeimmel már kicsi koruk óta
kívánságlistát íratok, mindig arra törekszem,
hogy olyat ajándékozzak, amire a másiknak
szüksége van, vagy nagyon-nagyon vágyik rá.
Az ünnepi időszakban is természetesen mindig
gondolok önkéntes munkatársaimra is, akik
egész
évben
helytállnak,
velük
is
karácsonyozunk,
egy
kis
aprósággal
ajándékozzuk meg egymást.

Magyar Lászlóné

(csl)
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„Az ember mindenkori tisztelete”
(Folytatás az 1. oldalról)
„Fekete István mindig is a föld embere
volt, de sohasem földhözragadt. A
természetről szóló írásaiban mindig lehet
érezni a szélesebb távlatokat és a
mélyebb tartalmat. Tanított, de nem
kioktatott. Nem nevelt, csak mutatta az
utat. Nemcsak egy-egy növényre, állatra
akarta ráirányítani a figyelmünket, hanem
mindig ott volt a háttérben az egész
Teremtés tisztelete” – méltatta jeles
írónkat az irodalmi társaság elnöke,
életműve legfontosabb jellemzőjének
pedig az ember mindenkori tiszteletét, a
mély humanizmust nevezte, amely az
egész életét áthatotta. Nemcsak íróként,
hanem magánéletében, gazdatisztként is
mély emberségről tett bizonyságot,
amikor az uradalmi gyerekeknek a
sajátjából biztosította naponta a tejet, az
igaztalanul vádolt béreseit megmentette a
börtöntől, saját lakása egy részét
átengedte az apácáknak kápolna céljára,
vállalva ezzel az akkori korban gyakori
internálás kockázatát is. Az elfogadás, a
megbecsülés, a nyíltszívű segíteni
szándékozás volt mindenek felé Fekete
István alapvetése. Olyan értékek ezek,
amelyek soha el nem évülhetnek –
mondta beszédében Horváth Tibor, végül
örömét fejezte ki, hogy vannak olyanok,
akik időt és fáradtságot nem kímélve
ápolják az író szellemiségét és emlékét,
segítve
ezzel
az igazi
értékek
fennmaradását. Ottó Péter polgármester
felhívta a figyelmet, hogy a Zirci
Országzászló Alapítvány az idei évben
ünnepli
fennállásának
tizenötödik
évfordulóját. Egy olyan civil szervezetről
van szó, amely Zirc város és a térség
lakosainak
széleskörű
támogatását
élvezve végzi immár másfél évtizede
tevékenységét, aminek elsődleges célja
hagyományaink
megőrzése,
régi
emlékeink
felújítása,
új
értékek

létrehozása. Kiemelte, hogy az emlékmű
állítását mintegy kétszázan támogatták,
és az ünnepségre is sokan eljöttek, ami
azt jelenti, hogy van létjogosultsága a
Fekete
Istvánnak
emléket
állító
alkotásnak Zircen. Fekete Istvánról azt
mondta: minden művében az emberi
méltóság szólal meg, az volt a célja,
ahogy édesapjának is, hogy tanítson,
neveljen mindannyiunkat. „Magányosan
járta az erdőt, s próbálta kifürkészni a
titkait, megismerni az állatokat, a
növényeket, az évszakok változását, s

Ottó Péter polgármester átveszi a város nevében az
emlékművet a Zirci Országzászló Alapítványtól

mindezt csodálatos módon leírva adta át
nekünk” – fogalmazott városunk
vezetője,
fontosnak
tartva,
hogy
kiszakadjunk a virtuális világból, s
inkább
a
természeti
környezetet
válasszuk, végül hangsúlyozta, az író
műveit újra és újra elő kell venni, meg
kell ismerni, tanulni belőle. A dombóvári
Fekete István Múzeum vezetői is
megtisztelték
jelenlétükkel
az
ünnepséget. Bodó Imre elnök – aki
egyben a Fekete István Kulturális
Egyesületet is képviselte – az egyesület

Fotókkal változó zirci évszakok
Ünnepélyes keretek között került
bemutatásra a Városházán a „Zirc
2019” falinaptár. Kiállítás is nyílt a
Zirc Városi Önkormányzat által kiírt
fotópályázat alkotásaiból.
A vendégeket Ottó Péter polgármester
köszöntötte. Értékelésében elmondta, az
önkormányzat felhívására tizenhárom
pályázat, összesen hatvanhárom fotó
érkezett,
ami
mindenképpen
eredményesnek mondható. Köszönetét
fejezte ki a pályázóknak, hogy elküldték
az alkotásaikat, valamint a képek
naptárba
és
kiállításra
történő
kiválasztásában közreműködőknek. A
kiállítást Szűcs István Miklós okleveles
képzőművész nyitotta volna meg, ám

munkásságáról
és
a
múzeum
gyűjteményéről beszélt, figyelmébe
ajánlva azt mindenkinek. Nagy munkával
és áldozatvállalással végzik az író
életművének
propagálását.
Szollár
András ifj. Fekete István levelét
tolmácsolta
a
közönség
felé:
„Gyerekkorom jól ismert és gyakran
hallott, kedves szavai voltak Veszprém,
Devecser, Zirc nevei. Elkötelezett
keresztrejtvényfejtő vagyok, melyekben
sokszor találkozom Zircre való utalással.
Ilyenkor mindig úgy gondolok a városra,
mint egy szeretett, kedves rokonra.
Őszinte hálával és köszönettel gondolok
mindazokra, akik bármilyen formában
hozzájárultak
édesapám
zirci
emlékművének
megtisztelő
felállításához”. Dr. Hermann Istvánné, a
Katolikus
Tanítók
Fekete
István
Egyesületének elnöke beszélt arról, hogy
korábbi
pedagógusként
tanítási
módszereiben sokszor merített Fekete
István műveiből, melyeknek a mai
tankönyvekben is több szerepet kellene
szánni. Fontosnak nevezte, hogy a
gyerekeket
megszerettessük
az
olvasással, az egyesületüknek is ez az
egyik legfőbb célja. Az ünnepi műsorban
szavalatával közreműködött Bittmann
Róza és Kovács Kata, mindketten a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola diákjai. Az
ünnepséget az általános iskola 6.b
osztályának hangulatos dalcsokra zárta
Müllerné Vida Krisztina osztályfőnök
vezetésével, Géring Klára énektanárnő
felkészítésében. A Zirci Országzászló
Alapítvány végül köszönetét fejezte ki
mindenkinek, aki hozzájárult a Fekete
István emlékmű létrejöttéhez.
(kg)

NAPTÁRBEMUTATÓ A VÁROSHÁZÁN

egészségügyi probléma miatt nem tudott
részt venni az eseményen, a kiállított
képek elé fűzött gondolatait Palkovics
Jánosné titkársági referens tolmácsolta a
közönség felé. Valamennyi pályázó egyegy „Zirc 2019” falinaptár-jutalomban
részesült, azok az alkotók, akiknek
bekerült fotójuk a naptárba, öt-öt
példányt vehettek át a frissen elkészült
kiadványból. A díjakat Ottó Péter
polgármester adta át, aki örömét fejezte
ki, hogy sok, számára eddig ismeretlen
alkotóval találkozhatott a pályázat során,
nemcsak Zircről és a környékből, hanem
távolabbi
helyekről
is
érkeztek
pályázatok.
Az
alkotóknak
bemutatkozásra is volt lehetőségük, és
többen meg is osztották a fotózás iránti

szeretet eredetét, a pillanat megörökítése
során szerzett élményeiket. A Városháza
emeleti folyosóján megnyílt kiállításon
Benke Boglárka, Bégány Viktória, Boross
László, Dülk Rebeka, Horváth Norbert,
Kaszás Béla, Lezsák Zsanett, Pesák
Dávid, Szilágyi Márk és Tenk Krisztián
alkotásai láthatók, érdemes megnézni
őket! A falinaptár kapható többek között
a
Zirci
Ciszterci
Apátság
Látogatóközpontjának ajándékboltjában,
a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház ajándékboltjában, a
Békefi Antal Városi Könyvtárban és a
Deák Ferenc utcai papír-írószer üzletben.
Karácsonyra is szép ajándék lehet,
amelyhez kedvezményes áron lehet
hozzájutni.
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A zirci foltvarázslás elmúlt 20 éve

A foltvarrók munkáját, önzetlen-segítő tevékenységét fémjelzi
az is, hogy a helyi Vöröskeresztnek transzparenseket, a véradóknak
szívecskéket készítettek, valamint minden évben felajánlottak
munkáik közül jó néhányat a könyvtári olvasópályázat nyertesei
számára vagy a betyárnapok, farsangi bálok tombolasorsolásaira.
Panni néni elmondta, 1998-ban alakult a Gyűszűkék Foltvarró
Karitatív tevékenységük városunkon is túlnőtt, hiszen Böjte Csaba
Klub. Előzménye egy foltvarró alaptanfolyam volt, mely
atya dévai gyermekeit is megajándékozták, nyolc darab takaróval
Horváthné Mátyás Márta vezetésével indult útjára Zircen, 15 fővel.
és négy darab párnával. A nehéz sorsú gyermekeken kívül a beteg
A csoport tagjai a foglalkozás befejeztével úgy döntöttek, hogy
kisemberekről is gondoskodtak, ugyanis a Bethesda, a
szeretnék folytatni ezt a tevékenységet, így a Művelődési Ház
Magyarország Református Egyháza Gyermekkórház számára
keretén belül hivatalosan is kezdetét vette a klub máig
dobozos ajándékokat jutattak el, melyeket a tatabányai
eredményesen működő élete.
foltvarrókkal egy akcióba készítettek.
Az indulástól fogva minden második héten tartották
A pontos alkotómunkához speciális eszközökre van szükség
csoportfoglalkozásaikat, ahol újabb és újabb foltvarró-technikákat
(vágólap, körvágó kés, patchwork vonalzók, sablonok), amelyek
sajátítottak el. Tudásuk, jártasságuk fejlesztése érdekében a 20 év
meglehetősen költségesek. A klub az ehhez szükséges anyagi
során különböző tanfolyamokon vettek
feltételeket a zirci civil
részt, foltvarró táborokban (Tihany,
szervezetek számára kiírt
Tatabánya,
Szombathely,
Budapest,
pályázaton több ízben is
Kislőd), országos foltvarró napokon
elnyert támogatásokból tudta
(Tatabánya,
Székesfehérvár,
Győr,
fedezni.
Iszkaszentgyörgy)
gyarapították
Egervölgyi
Dezsőné
ismereteiket,
rendszeres
kapcsolatot
Panni néni – aki 2002-ben
tartottak a veszprémi foltvarrókkal is:
csatlakozott a foltvarrókhoz,
megvendégelték egymást, újabb és újabb
2004 óta pedig a klub vezetője
készségre tettek szert ezeken a találkozási
– elmondta: „nagyon jó légkör
alkalmakon. Mind-mind elsődlegesen a
uralkodik
a
csoportban,
tanulásról, valamint a kapcsolatteremtésnemcsak
a
munkában
és tartásról szólt. Szélesebb közösségi
támogatjuk egymást, hanem
körben legszebb élményük és egyben
egy-egy
összejövetel
legnagyobb eredményük a 2002-es
alkalmával egymás ügyesszekszárdi
országos
kiállításhoz
bajos dolgait is megosztjuk,
kapcsolódik, ahol egy quiltükkel második
munkáinkat is megmutatjuk
helyezést értek el.
egymásnak,
tanítjuk
is
A „Gyűszűkék” Foltvarró Klub a jubileumi kiállítása megnyitóján
Szebbnél szebb alkotásaik közül
egymást, hiszen aki például
kiemelkedő a takaró, hiszen ezt varrtak a legtöbbet, egyénileg
elmegy egy táborba, az hazahozza az ismereteket, átadja a
pedig táskákat készítettek a leggyakrabban. Számtalan egyéb,
többieknek. Egyszóval olyanok vagyunk, mint egy összetartó, nagy
egyedi ötlettel megáldott alkotásaikat is megcsodálhatta a közönség
család.”
egy-egy kiállítás alkalmával, melynek helyet adott – többek között
Jelenleg a foltvarró klub 10 főt számlál, az alapítók közül
– Olaszfalu, Bakonynána, Dudar, Bakonyszentlászló, Gyulafirátót,
sajnos hárman már eltávoztak, és a „nagy családból” a mai napig
Tatabánya, Szentbékkálla is, és természetesen a foltvarrók bölcsője,
nagyon hiányoznak ők.
Zirc.
A foltvarróknak november 29-én, a Békefi Antal Városi
Közös munkáik kézjegyét nemcsak egy-egy tárlat fedte fel és
Könyvtár
közművelődési
klubtermében
megnyílt
őrizte meg, hanem azok az „akciók” is, amelyeknek köszönhetően
nosztalgiakiállítása – ahogy ők nevezik – az elmúlt húsz év
egy-egy alkotás, főképp hatalmas faliképeik örök otthonra találtak.
munkáiból állt össze. Panni néni ígérete szerint a foltvarrók
Jó szívvel ajándékoztak egyet-egyet a zirci polgármesteri
lelkesedése továbbra is töretlen, amíg egészségi állapotuk engedi,
hivatalnak és a városi könyvtárnak; a zirci, a nagyesztergári,
fantáziájuk és kreativitásuk varázsvilágát újra és újra
olaszfalui óvodának is, mely helyeken a különböző figurákat,
megcsodálhatjuk majd.
gyümölcsöket ábrázoló faliképek szemléltető eszközként is jól
szolgálnak a gyermekek számára.
Csaba Lilla
A nagy visszatekintő utazáshoz útitársam az egyik
legszakavatottabb foltvarró, Egervölgyi Dezsőné Panni néni
volt, aki mielőtt csatlakozott volna a klubhoz, foltvarrókönyvből igyekezett ellesni e különleges világ csínját-bínját.

Közösségépítő koszorúkészítés

A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolában adventi koszorúkészítésre került sor az intézményi
munkatársak részvételével.
– Egy intézmény vagyunk, de két különböző épületben dolgozunk,
ezért hívtuk életre közösségépítő céllal, a karácsonyra való
ráhangolódás jegyében az adventi koszorúkészítés programját –
mondta el Burján István igazgató. – A koszorúk alapanyagát az
iskola finanszírozta, a díszítőelemeket pedig a kollégák otthonról
hozták. Boros teával láttunk vendégül mindenkit, és sütőtök-sütésre
is sor került. Jó hangulatban teltek az órák, volt, aki csak
beszélgetni jött, de ennek is nagyon örültünk. A saját alkotását
mindenki elvihette haza, vagy az osztályának, és készült egy közös
óriás adventi koszorú, mely az iskola főépületének bejáratánál
került elhelyezésre. Jelképe lehet ez az összetartozásnak, amire
mindenkor, de különösen advent időszakában nagy szükség van.
(kg)
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Közösségi térré alakult a mézeskalácsfalu
Harmadik
alkalommal
nyílt
mézeskalácsos alkotásokból kiállítás a
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóházban.
A vendégeket a házigazda intézmény
részéről dr. Vida Beáta köszöntötte. Örömét
fejezte ki, hogy új alkotók is megjelentek a
tárlaton, és felettébb örülnek annak, hogy
visszatérő mézeskalács-készítők lepik meg
őket a szebbnél szebb alkotásaikkal. Mint
azt
elmondta,
idén
a
harmadik
mézeskalácsfalut üdvözölhetjük Zircen,
melynek a kezdeményezője, szervezője,
tanácsadója ezúttal is Bognár Anita helyi
alkotó volt, akit megtapsolt a közönség.
A tárlatot dr. Kovács László főorvos,
önkormányzati képviselő nyitotta meg,
akiről megtudtuk, hogy nagy rajongója a
mézeskalácsnak. Köszönetét fejezte ki a
civil kezdeményezésért, mint mondta,
büszke lehet rá Zirc, hogy van egy ilyen
kiállítása.
Beszélt a mézeskalács szerepéről, illetve
alapanyagának, a méznek évezredekre
visszanyúló történetéről. Ünnepi alkalmakra
szokták készíteni a mézeskalácsot, egyházi
dísztárgyak készültek belőle, szentek

KIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN

alakjait formázták meg vele, fejedelmek is
ajándékozták, falusi emberek jeles napokon,
illetve a városiasodás során a polgárságnak
is egy kedvelt díszítőeleme volt. Az
elfogyasztása nem jellemző, inkább
lakásdíszként, emléktárgyként funkcionált.
Mi, magyarok is ismertük a mézet már a
honfoglalás előtt, a belőle készült
süteményekre hazánkban az Anjou-kor
idejéből találhatunk legkorábbi adatokat,
majd a későbbi századokban főleg
Erdélyben, illetve Debrecenben vált
ismertté a mézeskalácsos ipar.
Napjainkra
is
megmaradt
régi
mesterségként, ma már a cukrászat
keretében
foglalkoznak
mézeskalácskészítményekkel, illetve lelkes, fáradságot
nem ismerő háziasszonyok készítenek ilyen
csodákat – mondta dr. Kovács László, majd
köszönetét fejezte ki a Reguly Antal
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóháznak,
hogy felkarolta a civil kezdeményezést,
helyet biztosít neki, de a legnagyobb hálája
azoknak szólt, akik ezt a meseasztalt
idevarázsolták.
Dr. Vida Beáta kiemelte, hogy civil
szervezetek,
baráti
közösségek,
hotelszemélyzet, iskolás osztály fogott

össze, s építette meg szorgos munkával a
mézeskalácsos alkotását, szívüket adták
bele, így igazi közösségi térré alakult a
mézeskalácsfalu. Beszélt arról is, hogy egy
tradíciót hoztak létre, hiszen az elmúlt
háromszáz év során folyamatos volt a
mézeskalács-készítés Zircen, s jövőre
átadásra kerülhet a múzeumban a mesterség
felújított műhelye.
A mézeskalácsfaluban az otthonok,
közösségi terek, épületek mellett a Bakony
több nevezetessége is látható, így például
kisvonatok szaladnak a hófödte tájon,
felfedezhetjük
a
Gyilkos-tavat,
az
Arborétumot. Van erdei házikó, vadles, s
megépült az eplényi sípálya „mézeskalácsmakettje” is. Gyönyörködtek benne,
csodájára jártak a vendégek, elvittek belőle
egy kis szegletet a pillanat megörökítésével.
Nemcsak belül látványos, hanem sötétben,
az utcáról is érdemes bekukkantani az
ablakokon, hiszen ilyenkor kigyúlnak édes
falunk fényei.
A kiállítás Vízkeresztig, azaz január 6-ig
várja a látogatókat a múzeum nyitvatartási
idejében.
(kg)

ZIRCIEK ADVENTJE – BESZÁMOLÓ

„A legnagyobb ajándék”

„Megnyílni a testvér felé”

–
Mindennek
az
alapja
és
kiindulópontja
kereszténységünknek az a hitvallása, hogy karácsonykor
mindenekfelett Jézus születését ünnepeljük, aki a
legnagyobb ajándékként adatott nekünk, Isten hozzánk
való szeretetéből fakadóan.

– Az igazi örömöt akkor tapasztaljuk meg, amikor
önmagunktól elszakadunk, és a testvér felé tartunk.
Csak az odaadás adja meg nekünk azt a vidám
szembenézést a valósággal, azt a szívbeli közelséget
mindenkihez, azt a mindenre rávetődő csendes
világosságot, amelyet örömnek mondunk.

Vecsey Katalin református lelkész mondta ezeket a
gondolatokat a 2. Adventi gyertya meggyújtása köré
szervezett ünnepségen. „Az az Istennek kedves készülődés
és áldozat, adventi ráhangolódás, ünnepi előkészület, hogy
ha az ajándékok között és fölött Jézus Krisztusban
meglátjuk és elfogadjuk a legnagyobb ajándékot. Mert ha ez
megtörténik, lelkünkben olyan békesség adatik, amely életünk
nehézségeiben és bizonytalanságaiban is biztonságot ad. Többek között
azt a szilárd hitbeli bizonyosságot, hogy a várakozásunk minőségi, a
reménységünk pedig élő lehet.” Hozzátette azt is, várakozni lehet
türelmetlenül, idegesen, reményvesztetten, de lehet kitartóan,
értelmesen eltöltve az időt, reménnyel telien. Ez utóbbiak a minőségi
várakozás, az Isten által elkészített adventi idő jellemzői. Mindennek a
megéléséhez keresnünk kell az elcsendesedés lehetőségét, az imádság
perceit. A készülődést bensőségesebbé tette a Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.b osztályának
műsora Mészárosné Gelesz Edina felkészítésében. (kg)

Ahol
elfogynak
a
szavak, ott segít a zene
Zirc város ünnepi készülődésében idén is
jelentős szerepet játszott a Mendelssohn
Kamarazenekar színvonalas koncertje,
melynek ismét a Hit Gyülekezetének
rendezvényterme adott helyet.
A szervező Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB részéről

Imrefi Mór plébános atya köszöntötte ezekkel a
gondolatokkal az ünneplő közösséget a 3. Adventi gyertya
meggyújtásán. Hangsúlyozta, az öröm útja az
önzetlenségen át vezet. Egyet, mást le kell építenünk az
életünkben, feloldanunk rabságunkból, restségünkből, mélabúnkból. És
abban a mértékben, ahogyan megkísérelünk szabadulni kicsinyes
kötöttségeinkből, megérezzük, hogy mégiscsak valami erő, valami
rejtett elevenség mocorog bennünk. Végül is fölfedezzük ezt
magunkban, mint maradék lángot, mint rég hamu alatt szunnyadó
parazsat, amely újból lángra kap, mihelyt egy kis levegőhöz jut. Ehhez
hasonlít az, ha megnyílunk a testvér felé. A testvérnek tett egyszerű
szolgálat az öröm előfeltétele. Szent Erzsébet, a középkor nagy szentje
mondta: „Ahol szeretetet vet az ember, öröm sarjad belőle.” A Zirci
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai szíveket
melengető kórusénekkel ajándékozták meg a jelenlévő gyerekeket,
felnőtteket, családokat. (ei)

Csaba Lilla köszöntötte a vendégeket, és
konferálta fel a közreműködőket. Hans
Christian Andersen dán költő és meseíró
gondolataival nyitotta meg a rendezvényt:
„Ahol elfogynak a szavak, ott segít a zene.”
A veszprémi muzsikusok koncertjén ezúttal
is a Tarcsay Beáta hegedűtanár vezette
Zirci Tücsökzenekar működött közre,
három számot együtt játszottak a
kamarazenekarral.
A
Mendelssohn
repertoárjában szerepelt Corelli olasz
barokk zeneszerző Karácsonyi concerto

grosso című zeneműve, elhangzott egy
szerenád, megszólaltattak norvég népi
táncokat és elvitték a közönséget a zene
nyelvén egy éjjeli madridi őrjáratra.
Hosszan tartó taps kísérte az előadást, a
reakciókból ítélve reggelig is elhallgatta
volna a nagyérdemű a lélekemelő adventi
muzsikát.
A koncert megvalósulását dr. Horváth
Sándor Árpád alpolgármester támogatta.
(kg)
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Ünnepvárás a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében

Legeslegjobban a gyermekek várják mindig
az év utolsó hónapját, a decembert – nincs
ez másképp a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsődében sem, ahol az adventi időszak
beköszöntével szintén elkezdődik az ünnepi
készülődés. Ennek jegyében különböző
programok erősítik az év legszebb
alkalmára való ráhangolódást a gyermek- és
felnőtt szívekben. Az intézmény vezetője,
Kovács Mónika elmondta, az óvoda néhány
csoportjában az ünnepvárást kézműves
délután előzi meg, mely a közösség és az
összetartozás élményét adja kicsiknek,
nagyoknak egyaránt. Ezen a délutánon
készülnek
el
mindig
a
Mikuláscsomagokba, illetve a karácsonyra szánt
ajándékok. A várakozás időszakában a
mentális, lelki egészség megerősítésére is
figyelmet fordítanak. Idén először, a
negyedik adventi hét egyik napján meleg

gyógyteákkal kínálták a gyermekeikért
érkező szülőket és nagyszülőket. Ezáltal
hangsúlyozva azt, hogy napjaink rohanó,
igen impulzív világában tudjunk egy kicsit
az életritmusunkon lassítani és egymásra
időt fordítani. Csoportszinten idén is
ellátogattak
a
mézeskalács-kiállítás
megtekintésére a Reguly Antal Múzeum és
Népi
Kézműves
Alkotóházba,
ahol
általában az ovisok közül többen is
büszkélkedhetnek a családjaik szorgos kezei
által
készült
alkotásokkal.
Az
óvodapedagógusok kórusa ez évben is
csatlakozott a város adventi programjához,
a harmadik gyertyagyújtás alkalmával
ajándékozták meg a lakosságot az ünnepre
hangoló énekekkel. December 20-án
délelőtt pedig a kis apróságoknak
karácsonyi műsorral kedveskedtek a
Ciszterci Bazilikában. Sok gyermeket

MESÉLŐ MÚLT: Apácák könyve. - Zirc, 1950
Az Apácák könyve címen emlegetett mű egyetlen példányban,
kézírással készült 114 oldalas könyv, az 1950. augusztus 1. és szeptember
26-a között Zircre deportált nővérek naplója.
Hogy került közel 500 apáca Zircre, és mi történt velük az itt töltött
nyolc hét alatt? 1950 nyarán a Magyar Dolgozók Pártja határozatban
kimondta, hogy napirendre tűzik a szerzetesrendek felszámolását. A vád
ellenük
államellenes
tevékenység,
kémkedés
volt.
A szerzeteseket „feleslegesnek” ítélték, állandóan agitálták őket, hogy
lépjenek ki a rendből. A rendházakra viszont szemet vetettek, a tanuló
ifjúság elhelyezését kívánták megoldani a kiürített apátságokban.
Az egyházi tárgyalások hatására a szerzetesrendek elöljáróit
értesítették, hogy az egyes rendházakat ki kell üríteni, a személyes holmit
össze kell pakolni. A határozat végrehajtására ávósokat küldtek ki a
rendházakba, akik különösen az elején indokolatlanul durván hajtották
végre az akciót. A szerzetesek elhurcolásáról hallgattak a híradások,
igyekeztek teljesen titokban tartani az eseményeket.
A zirci apátságot nem érte készületlenül, amikor 1950. augusztus 1jén, hajnalban, első menetben 450 apáca érkezett leponyvázott
teherautókban Zircre, majd napokkal később a
teljes létszám 500-ra bővült. Többségüket
Pilisligetről, a vincés nővérek öregotthonából
hozták, sok idős és beteg nővér volt köztük. Az
apácák örültek, hogy a Szovjetunió helyett Zircre
hozták őket. A teherautókból sokukat hordágyon
vitték be, hat orvos segített az ellátásukban. Lux
Sándor főorvos tífuszoltást adott mindenkinek.
500 embert elhelyezni, irányítani nem kis
feladat. Augusztus 3-án nővériroda alakult, ahol
intézték az érkezők és távozók be- és kijelentését,
fogadták a postát, szétosztották a csomagokat,
információt adtak. Először is fekvőhelyeket kellett
találni. Szalmazsákokat tömtek. A monostor egész
területén voltak a hálóhelyek, még a
királyszobában és a folyosókon is. A 18 női
szerzetesrend egymástól elkülönülten kapott helyet, de a templomi és az
ebédlői ülésrendben is – a korban szokásos módon – az egyes rendek külön
ültek.
Ki kellett elégíteni – ahogy írták – lélek és a test igényeit, a szellem és
a kéz foglalkoztatását. Már az első napokban elmélkedéseken,
lelkigyakorlatokon vettek részt, Vilmos, Detre, Gusztáv, Bálint, Lénárd
atyák vezetésével. Augusztus 19-én új rendtagok beöltözésének örültek,
majd papszentelés is történt. A test igényeit nehézségek árán sikerült
megoldani. Mivel az apátságnak ekkor már nem volt saját jövedelme (a
földeket, erdőket államosították), a zirci lakosság segített a több száz ember
élelmezésében. Hordták a zöldséget, gyümölcsöt, húsokat, kenyeret, lisztet
stb. Horváth Konstantin perjel összeírta az adományokat és az
adományozókat. A nyári nagy melegben a források vízhozama csökkent,
nehézséget okozott a tisztálkodás, a mosás. Az égiektől kaptak segítséget,
egy nagy eső után lett elegendő víz is.
A szellem igényeinek kielégítésére Rónay Detre atya a nővérek
számára énekkart szervezett, hangversenyeket is adtak. A perjel úr
bemutatta nekik a templomot, előadást tartott Szent Bernátról.

elbűvöl a templom hatalmas méreteivel,
kíváncsian nézik a betlehemi történet
megelevenedő alakjait és hallgatják a
szívhez szóló énekeket. Kovács Mónika
kiemelte, mindig nagy hálával gondol
azokra a lelkes segítőkre, akik felvállalják,
hogy
örömet
hozzanak
a
gyermekközösségekbe
az
ünnepi
időszakban.
Szurgyi
Zsuzsa
advent
előestéjén gyönyörű gyékényből készült
figurákkal jelenítette meg az óvoda falán
(az épület bejáratánál) a karácsonyi ünnep
misztériumát. De nemcsak ez volt a 2018-as
év végének egyik különlegessége, hanem az
óvoda újonnan induló honlapja is, amely
Kurtus János és Navratyil János önzetlen
munkájának eredménye. A jövőben a
honlap lehetőséget teremt arra, hogy
szorosabbra fűzzék az óvoda, a szülők és a
gyermekközösség kapcsolatát. (csl)

Használhatták a híres ciszterci könyvtárat. Postaszolgálatot teljesítettek és
irodai munkát végeztek. Segítettek a konyhán, a takarításban, almát,
krumplit, babot szedtek.
Mivel 1950. szeptember 21. után a rendházon kívül nem lehetett
szerzetesi ruhát viselni, nagy igény volt a varroda működésére. 16 főből álló
gárda alakult, varrtak világi ruhákat a papoknak és a nővéreknek, javították
a meglévőket. Mások művészi –iparművészeti tevékenységet végeztek.
Több ezer szentképet színeztek, festettek, rózsafüzéreket, könyvborítókat,
könyvjelzőket, albumokat, gyertyákat készítettek. Céljuk az volt, hogy
ezekkel hálálják meg az apátságba érkező ajándékokat, adományokat, vagy
ünnepi alkalmakkor kedveskedjenek velük.
Amikor 1950. szeptemberben feloldották a kényszertartózkodást, a
nővérek kimehettek a rendházból, kirándulásokat tettek. Először a
Pintérhegyre mentek, majd Szarvaskútra. Autóbusszal utaztak
Bakonybélbe, másnap meglátogatták a ciszterci apácák Regina Mundi kis
kolostorát Kardosréttől nem messze. Az elöljáróik közben kérték a
nővéreket, hogy hagyják el a monostort, mivel a ciszterciek anyagi eszközei
és készletei kimerültek. Október közepére át kellett adni a rendházat.
Kőművesek lefalazták a templom és a monostor közti átjárókat, a nővérek
segítettek nekik. A plébánián csak Kukoda Miklós plébános és három
káplán maradt.
Az
idős
és
beteg
nővérek
Bakonybélbe és Csákvárra, egyházi
kezelésű otthonokba mentek. Sokan a
családjukhoz vagy albérletbe költöztek,
mások egyházi állást vállaltak (kántor,
házvezető, hitoktató), vagy az oktatásban,
egészségügyben helyezkedtek el, esetleg
fizikai munkát végeztek.
A nővérek tartalmas, hasznos életet
éltek Zircen. Szeretettel írták és rajzolták
meg ezt a könyvet, panaszkodás nélkül,
csak a szépre és jóra figyelve. Több kézírást
is felfedezhetünk, de mindegyik nagyon
gondos, egyenletes, szép írás. Sok színezett
rajz, grafikonok, könyvdíszek vannak
benne. Az egyes női rendek névtáraként is használható, az apácák viseletét
is ábrázolták képeken. Sokszor költői a megfogalmazás, de a humor is jelen
van, különösen a varrodáról és a kirándulásokról írt részekben.
Halottaik a zirci Felső temetőben nyugszanak. Három irgalmas rendi
nővér, Lehmermann Dominika (1871-1950), Proschek Matild (1866-1950),
Varzeka Vincencia, és egy, a Miasszonyunkról nevezett szegény
iskolanővér, Schuro Erneszta (1874-1950) nyugszanak egymás mellett.
„Méltóságos és főtisztelendő Endrédy Vendel apát úrnak a zirci tábor
jóságos atyjának a felejthetetlen boldog rabság emlékére mély tisztelettel és
hálás szeretettel a „Szertehulló falevelek.” – így szól a könyv bevezető
lapja. Emlékezzünk rájuk mi is szeretettel.

Felhasznált irodalom:
 Gianone András: Zirc a szerzetesrendek feloszlatásának idején. In: Vigilia 2000/6
 Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása
Magyarországon. In. Vigilia 1990.

Cuhavölgyi Klára
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Szebbé tették a rászorulók karácsonyát
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JÓTÉKONYSÁGI KÖRKÉP

A városunkban működő szociális szervezetek, intézmények aktív tevékenységet fejtettek ki karácsony előtt is,
támogatóiknak és az emberek jótékonyságának köszönhetően szebbé varázsolták a rászorulók ünnepét.

Szeretettel megtöltött cipősdobozok
A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ idén is meghirdette
„Egy doboznyi szeretet” címmel ajándékgyűjtő akcióját, melynek
keretében december 10-ig lehetett leadni a szépen becsomagolt
ajándékokat az életkor és nem megjelölésével. Ebben az évben
nagy örömünkre minden idők legtöbb ajándéka gyűlt össze, hiszen
a Zirci járásból 120 gyermeket sikerült megajándékoznunk. Idén az
ajándékok kiosztása nem kimondottan műsorhoz kötődött, hanem
egy hosszabb időszakban vártuk a gyerekeket, mely idő alatt végig
karácsonyi dallamok szóltak és szendviccsel, nutellás és lekváros
kenyérrel, üdítővel, valamint szaloncukorral és egyéb nassolni
valóval kínáltuk a vendégeket. Az ajándékoknak kivétel nélkül
nagyon örültek a kisebb és nagyobb gyerekek. Az évről évre egyre
sikeresebb akció is jól mutatja, hogy sok ember szívesen ad és segít
másoknak, hogy örömet szerezhessen. Idén először tartós
élelmiszercsomag is érkezett, melyet olyan családok kaptak, akik
pillanatnyi élethelyzetükből adódóan igazán rászorulnak, valamint
szintén idén először kaptunk ajándékutalvány-felajánlást 100 ezer
forint értekben. Mindkét jótevő anonim kívánt maradni, de ezúton
is köszönjük, hiszen nekik köszönhetően olyan hasznos és fontos
dolgokkal tudtuk kiegészíteni egy-egy gyermek ajándékát, mint
pelenka, iskolai felszerelés, egyéb tartós élelmiszer. Köszönetemet
fejezem ki munkatársaimnak a szervezésért, lebonyolításért, hiszen
mindenkinek sok munkája, ideje és energiája van abban, hogy idén
ez ilyen jól sikerült, és remélem, hogy jövőre is legalább ekkora
méretű és ilyen színvonalú ünnepléssel tudjuk szebbé tenni sok-sok
gyermek karácsonyát.
Koós Kata

Együtt segíteni sokkal könnyebb
Támogatóinak és az emberek jótékonyságának köszönhetően
összességében egy millió forint értékű élelmiszercsomagot tudott
szétosztani a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete a
rászorulóknak. A csomagosztásra a Művelődési Házban került sor.
„Az az igazi gazdagság, az a sok jó, amit embertársainkért
tehetünk” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Magyar Lászlóné
területi vezető az adományozási akciót. A karácsonyfa körül akár
egy hómező, úgy terültek el az élelmiszerrel gazdagon megtöltött
fehér csomagok. Meghitt adventi hangulat, bejgli, tea és az
önkéntesek meleg szeretete várta az érkezőket. Néhány jó szó,
kedves kívánság kíséretében nyújtották át az adományokat. Immár
ötödik éve kelt útra egy jó tündér a városban, aki megtartva kedves
szokását, az idei évben is ötszáz ezer forint értékű csomaggal tette
szebbé a zirci rászorulók karácsonyát. Idén a Magyar Vöröskereszt
Zirci Területi Szervezete is bekerült a Tesco által szervezett „Adni
jobb, együtt segíteni sokkal könnyebb” mottójú adománygyűjtésbe.
Helyileg a tapolcai áruháznál várhatták a felajánlott élelmiszereket
– tájékoztatott Magyar Lászlóné területi vezető, aki sok élménnyel
gazdagodott a két nap során, és örömét fejezi ki, hogy ötszázezer
forint értékű adományt tudott összegyűjteni a zirci rászorulóknak,
sőt önzetlen felajánlásaként jutott az élelmiszerből a tapolcai járás
nehezebb körülmények között élő családjainak is. Az
adományozásban jubiláló jó tündér és a „tapolcai csomagküldő
szolgálat” jóvoltából összességében 80-80 zirci család és
egyedülálló részesült az élelmiszercsomagokból. Visszatért az
„erdei jó tündér” is, aki tavaly először ajánlott fel fenyőfaadományt
a rászoruló családoknak, és most megismételte ajándékozási
akcióját a vöröskereszt közvetítésével. Állandó támogatójuk, a
Bakony-Agro Kft. is kitett magáért, tíz mázsa burgonyát ajánlott
fel, Kajtár Sándor olaszfalui vállalkozó pedig konyhakész
káposztával támogatta az akciót. A Csetényi Sütöde kemencéjében

– szintén a szeretet adományaként – finom bejgli sült erre az
alkalomra, a Hubert Csomagolók ezúttal is a csomagok igényes
külsejéről gondoskodtak. A zirci Tesco-áruház jóvoltából új ruhák
közül is lehetett válogatni. Valamennyi támogatójának és a
helyszínt biztosító Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház
és Stúdió KB intézménynek ezúton is köszönetét fejezi ki a Magyar
Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete.
(kg)

Éljük meg a várakozás örömét!
Valami jót tenni másokért, mindig örömteli dolog. Az adventi
időben egyre több embert foglalkoztatja a gondolat, hogy mivel
szerezhet örömet másoknak, milyen ajándékot tud adni? A zirci
Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoportja az Erdélyi
Baráti Kör Egyesülettel, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
tagjaival immár harmadik éve közösen készít gulyáslevest a
nehezebb sorban lévő családoknak, egyedül élőknek. A Művelődési
Ház épületének nagyterme adventi díszbe öltözött. Terített asztal,
pogácsa, meleg tea, karácsonyi zene, kedves házigazdák fogadták a
vendégeket. Délben Imrefi László Mór plébános atya megáldotta az
ételt és asztali áldást mondott. Aranyosi Ervin „Legyen mindennap
karácsony”című versét Stenger Katalin szavalta el. Közel száz adag
gulyásleves fogyott el. Többen ételhordóban vitték el a család
számára az ételt és a szaloncukrot. Sokan ott fogyasztották el, nem
siettek, mert nemcsak a leves volt finom, hanem jó volt beszélgetni
is. Aki előre jelezte, hogy nem tud jönni, de szívesen fogadná a
meleg ebédet, annak a segítők elvitték a lakásukra. Köszönet az
adományozóknak: Vezir-Hús Coop Kft-nek, Zirc Coop Zrt-nek,
Piller Pékségnek és Kukoda Vilmosnak. Téli tüzelőt adományozott
két családnak a Fapiac Kft-től Tátrai Gábor. A karitász
jótékonysági délután adományából öt család kapott tűzifát.
Köszönet és hála az adományozóknak: egy anonim
adományozónak az 500 000 forint értékű tartós élelmiszer, tisztítóés tisztálkodási szerért, Hoffer Ervinnek, a Rekord Üzletháznak, a
budapesti telephelyű Sacculus Nostrum Kft-nek a tartós
élelmiszerért. A Híveknek, akik a templomban helyezték el a tartós
élelmiszer csomagjaikat. A karitászon keresztül 52 nehéz sorban
élő családnak 93 gyermekkel, 24 egyedül élőnek, két
lakásotthonban élő 20 fiatalnak az adománycsomagokkal
elviselhetőbbé, gazdagabbá, melegebbé sikerült varázsolni a
karácsonyt. A családok gyermekeinek a hittanos gyerekek a
Katolikus Karitász által meghirdetett „Angyalbatyu” akciójában
szép csomagokat készítettek, amelyek ruhát, játékot tartalmaztak.
Köszönet Vinter Ferencné hitoktatónak és a hittanosoknak. Az
adventi időben együtt ünnepelt két-két karitász társunk a
pszichiátriai betegek és az „Ők is Emberek” Alapítvány
gondozottjaival, meghitt hangulatú karácsonyi ünnepségen, ahová
ajándékot is vittek. Karácsony előtt a VMGyK Utógondozó
Otthonába és a Lakásotthonba is elvitték a karitász társak az
adománycsomagokat, jó volt a csillogó, boldog arcokat látni,
nagyon örültek a fiatalok az ajándéknak. December 23-án a
kórházban maradt ápoltakat látogatja meg egyik társunk, aki évek
óta minden beteg ágyához elmegy, egy kis édességgel és reményt
adó gondolatokkal. Az egymásra figyelés, a törődés a legfontosabb,
hogy az ünnepen másokra is gondolunk. Az ember nemcsak
csomagokra vágyik, hanem törődésre, szeretetre, figyelemre.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik egész évben
támogatták, segítették a karitász munkáját, amit a rászorulóknak
tovább adtunk. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász
csoportja áldott, boldog, békés Karácsonyt kíván!
Ulrich Józsefné
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Országos bajnoki címek és megyei kitüntetés
Egész éves remek teljesítményét
megkoronázta az MTTSZ Területi
Klub Zirc: a diákolimpia országos
döntőjéről három arannyal tértek
haza, egyik versenyzőjük, Mihályfi
Vendel pedig megyei kitüntetésben
részesült.
A zirci lövészklub felkészítésében és a
Reguly Antal általános iskola színeiben
résztvevők három csapatbajnoki címet
nyertek el a sportlövő diákolimpia
országos döntőjében, melynek Bonyhád
adott otthont. A Bittmann Kata, Vintze
Regina, Lingl Nóra összetételű hármas a
nyíltirányzékú légpuska és légpisztoly
húszlövéses számok csapatversenyében is
a dobogó legmagasabb fokára állhatott
fel korcsoportjában, a fiúk között pedig a
Horváth Bálint, Bittmann Zoltán, Csillag
Gábor alkotta csapat nyerte a
nyíltirányzékú légpuska húszlövéses
számot az általános iskolás fiúk
versenyében. Egyéniben a legjobb
eredményt Horváth Bálint érte el a

nyíltirányzékú légpuska húszlövéses
számban az általános iskolás fiúk között.
Negyedik helyen végzett úgy, hogy
egyforma köregységet lőtt a harmadik
helyezettel, végül a jobb második sorozat
döntött vetélytársa javára. Bittmann
Zoltán kilencedik helye is szép
eredmény. A lányok között ugyanebben a
kategóriában Vintze Regina ötödik lett.
Bittmann
Kata
légpuskában
és
légpisztolyban is a tizenegyedik helyet
szerezte meg korcsoportjában. A
középiskolás
fiúknál
légpuska
húszlövéses számban Mihályfi Vendel az
ötödik helyen fejezte be a versenyt. A III.
Béla
Gimnázium,
Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola
diákjának
megyei
szintű
kitüntetéssel ismerték el eddigi sportlövőtevékenységét. A veszprémi Megyeháza
Szent
István-termében
megtartott
díjátadó
ünnepségen
szövetségi
elismerésben részesült. A 2003-ban
született fiatalember már kilenc éves
korában
megismerkedett
a

sportlövészettel. Méltatásában elhangzott,
hogy többször szerzett megyebajnoki
címet, ezen kívül regionális kupát is.
Legnagyobb sikereit az országos
diákolimpia döntőjében érte el, ahol az
egyéni és a csapatversenyben sem talált
legyőzőre, így elnyerte a vándorkupát.

Mihályfi Vendel a kitüntetéssel a Megyeházán

(kg)

MINDENKI KARÁCSONYA
4. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS,
2018. december 22. (szombat)
15.00 órától a gyertyagyújtásig –
Rákóczi téri Diákfórum körül: Bakony
Hangja Színjátszó Csoport műsora,
városi karácsonyfa közös díszítése és Karácsonyi forgatag –
karácsonyi ízek, illatok, ünnepváró hangulat… – helyi
közösségek,
intézmények
kínálnak
süteményt,
kürtőskalácsot, teát, forralt bort.
16.00 óra Zirci hittanos és zeneiskolás gyerekek karácsonyi
előadása a Zirci Ciszterci Apátság Bazilikájában.
17.45 óra, Apátság előtti park: 4. adventi gyertyagyújtás
Bérczi László Bernát apát ünnepi gondolataival.

TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT ZIRCEN!
Zirci Erzsébet Kórház (belső udvar) 2019. január 3-16.
(munkanapokon) 8.30-12.00, 12.30-17.30

UNIQA HIRDETÉS
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy irodánk
2019. január 1-től új helyre,
a Zirc, Petőfi Sándor utca 6. sz. alá költözött!
(a volt TSZ iroda épületébe)
Uniqa Biztosító
Biztosítási Ügynökség

HIRDETÉS

