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Helyreállított szobor, megújuló terek, impozáns látvány  
 
Clairvaux-i Szent Bernát főünnepén bemutatták a Zirci 
Ciszterci Apátság újabb fejlesztéseit a vendégek előtt. 
Megújult a Királyterem és a Vörös-torony, átadásra 
kerültek a Ciszterci Műemlékkönyvtár felújított terei és 
az 1951-ben ledöntött, restaurált Szent Bernát szobor 
megáldására is sor került az arborétumban.  
 

A rendezvénysorozat ünnepi szentmisével vette kezdetét a 
Bazilikában. Bérczi L. Bernát zirci apát köszöntötte a megjelent 
vendégeket, a ciszterci családhoz közelebbről vagy távolabbról 
kapcsolódó barátokat, rokonokat. Hangsúlyozta, sok helyről 
érkeztek a főünnepre, de mindez nem jelent különbözőséget, egy 
lélekkel gyűltek össze, hogy dicsérjék Istent az ő jóságáért és 
kérjék Szent Bernát atya közbenjárását. Köszöntötték és közös 
imába foglalták a jubilánsokat, mint az elhangzott az ünnepi 
szentmisén, huszonöt éve tett örökfogadalmat Sixtus atya, húsz 
éve szentelték fel Atanáz atyát, Örs és Péter atya 25 éve lépett be 
a rendbe.    

A szentmisét követően a ciszterci arborétumba vonultak az 
ünnepség résztvevői, ahol a kilencven évvel ezelőtt állított, 
hetven éve ledöntött, most felújított Szent Bernát szobor 
megáldására került sor. Bérczi L. Bernát apát emlékeztetett, hogy 
volt itt egy másik Szent Bernát szobor, amelyet 1991-ben, mint 
pótszobrot állítottak.  

– Ez a szobor azonban nemcsak a kinézete, 
monumentalitása, hanem más szempontok miatt is fontos 
nekünk és a szívünkhöz nőtt. 1930-ban Varga Damján ciszterci 

atya a westmalle-i trappista apátságban járt és ott látta ennek az 
eredetijét. Hozzátette, ahogyan egyre jobban kutatták a kérdést, 
kiderült, hogy a ciszterci és trappista rendben, több apátságban 
is ugyanezt a formájú szobrot találhatjuk meg, mindegyiket a 
múlt század harmincas éveiben állították. (Folytatás az 5. 
oldalon) 

 
 

Kitüntetések augusztus 20-án 
 

 
 
Zirc város államalapításra emlékező ünnepségén több kitüntetés 
átadására került sor. Zirc Város Díszpolgára címet adományoztak 
Egervölgyi Dezső és Orémusz József részére, Pro Urbe 
Emlékéremmel tüntette ki a város dr. Szalay Attilát és Sztana 
Évát. Az ünnepségen egy Aranydiploma átadása is megtörtént, 
ezt Barcsai Gáborné vehette át, aki 1969-től 2006-ig dolgozott a 
zirci általános iskolában. Képünkön a kitüntetésben részesülők 
térségünk országgyűlési képviselőjével, a városvezetőkkel, 
civilekkel. Az ünnepség krónikája a 4. oldalon.  
 

Van jövője a magyar bányászatnak  
 
–  A Bányásznap mindig lehetőséget adott arra, hogy 
egyfajta számvetést tegyünk, mi volt múlt, mi a jelen, mi 
várható a jövőben. A magyar bányászat innovatív és 
akar tenni a hazáért, a gazdaságunkért.  
 

Dr. Zoltay Ákos, a Magyar 
Bányászati Szövetség ügyvezető 
főtitkára (képünkön) mondta ezeket 
a gondolatokat a 71. Bányásznap 
zirci ünnepi rendezvényén, a Pintér-
hegyi Parkerdőnél. A múlt 
vonatkozásában hivatkozott egy 
most megjelent helytörténeti 
könyvre, a jelent illetően személyes 
tapasztalatait adta át a 
jelenlevőknek: amikor a Magyar 
Bányászati Szövetség ügyvezető 
főtitkáraként bemutatkozik, meg-

kérdezik: „Van még Magyarországon bányászat?” 
Szívbemarkolónak nevezte ezt a kérdést, hiszen hangsúlyozta, 
van, létezik, szükség van rá. (Folytatás a 6. oldalon) 
 
 

Pohlheimi testvérvendégek, új polgármesterrel 
 
A huszonhetedik vöröskeresztes adomány érkezett Zircre német 
testvérvárosunkból, Pohlheimből. A kilenctagú delegációt a 
tavaly ősszel megválasztott polgármester, Andreas Ruck vezette, 
aki először járt városunkban, egyben Magyarországon is.  

(Részletek a 3. oldalon) 

Bérczi L. Bernát apát Huszár G. Lőrinc korábbi zirci plébános 
közreműködésével áldotta meg a hetven év után felállított szobrot 
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BÚCSÚ PETROVICS ILONA 
VÉDŐNŐ KOLLÉGÁNKTÓL 
 

Öt hónapja írtam ilyen 
sorokat és akkor nem 
gondoltam, hogy ez még 
egyszer megismétlődik, hogy 
kollégától kell végső búcsút 
venni! Azt, hogy ilyen rövid 
idő múlva, azt, hogy a 
védőnők közül és azt, hogy 
ilyen fiatal munkatársunkat 
kell elengedni… ez 
felfoghatatlan! 

Munkád során sokszor 
leptél meg bennünket 
kérdéseiddel, kijelentéseiddel. 
Így volt ez most is! Pénteken a 

kolléganőidnek azt mondtad, „este felszállok a buszra, 
szombaton fürdök a tengerben, éjjel hazajövök és hétfőn itt is 
leszek”. És vasárnap reggel megjelentek a képek, hírek a tragikus 
buszbalesetről. Később megtudtam, Te is azon a buszon voltál... 
Vasárnap délután még reménykedtünk, de este már tudtuk, 
reggel nem jössz, pedig megígérted! Ilyen még nem volt, ha 
valamit megígértél, azt készpénznek lehetett venni! 

Hosszútávra terveztél – ha védőnőként nyugdíjba vonulsz, 
gyógypedagógusként akartál dolgozni –, ezért 2 éve elkezdtél 
tanulni. Tudásodat kollégáidnak – néha, ha nem is akarták, 
akkor is – átadtad! 

35 éve vagy a pályán, 1986. július 1-től. Intézményünkhöz 
2004. július 1-től tartozol. Ez alatt az idő alatt nagyon sok 
szakmai elismerésben részesültél: 2005-ben a teljes kollektíva 
Miniszteri dicséretet kapott, és még ebben az évben a Magyar 
Védőnők Egyesület MAVE-díjat adományozott Neked. 2014-ben 
a Megyei Önkormányzat elismerő oklevelét vehetted át a 
Védőnők Napja alkalmából. Ugyanebben az évben Zirc Város 
Közszolgálatáért az egészségügy területén végzett kimagasló 
munkáért kaptál kitüntetést. 2017. június 13-án Miniszteri 
Elismerő Oklevéllel jutalmazták védőnői munkádat! Ez alatt az 

idő alatt a szakmában elismert, sokak által ismert lettél! Nagyon 
fogsz hiányozni a védőnők nagy családjából! 

És ahogy Évának írtam, Rád is illik Victor Hugo írása: „Élj 
úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozz 
onnan, ahonnan elmész.” 

Nagyon hiányzol nekünk, a közvetlen és távolabbi 
kollégáidnak, a gondozottaidnak! 

Intézményünk – a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 
– saját hallottjának tekint! Búcsúzunk Tőled! 

 
Nyugodj békében! 

Nagyné Fáró Katalin 
 

Búcsú Kolléganőnktől, Petrovics Ilonától! 
 

Amikor utoljára elköszöntünk egymástól, nem tudhattuk, 
hogy ez lesz az utolsó. 

Azon a bizonyos vasárnapon, minden megváltozott… valami 
összetört! 

Azóta, nap, mint nap, mikor belépünk közös irodánkba, 
fájón szembesülünk vele, hogy üres a széked, íróasztalod már 
nem borítják papírok. 

Nem hallgathatjuk többé történeteidet, és már nem verik 
vissza a falak jóízű kacajaidat. Nélküled a helyünk már nem 
ugyanaz a hely többé. Munkád során mindannyiunknak példát 
mutattál az igyekezeteddel, eltökéltséggel és azzal a szeretettel, 
amivel számos családnak nyújtottál segítséget. Jókedved mindig 
ragadós volt, és jellemeddel mindig üde színfolt voltál közöttünk. 

Ízig-vérig védőnő voltál! 
Most mindannyian megrendülve állunk, és szomorúan kell 

előrefelé néznünk. Szomorúan, mert már nem vagy közöttünk, 
de a szép emlékeket, amiket veled együtt átéltünk, a szívünkbe 
zárjuk, amíg csak élünk! 

„A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de 
lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk maradt.” (Keszei 
István) 

 
Ég Veled, Ili! 
 
Munkatársaid: Zirci Járás Védőnői kollektívája 

 
 

Összefogással az iskolatáska is könnyebb  
 
A Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász támogatóinak 
köszönhetően az idei évben is segítette a nehezebb körülmények között élő 
gyermekek iskolakezdését.   
 

Sok család számára jelent anyagi megterhelést a tanévkezdés, ezen igyekszik minden 
évben enyhíteni a Katolikus Karitász, nagy figyelmet fordítva erre az időszakra. A karitatív 
szervezet zirci csoportja is a tőle megszokott aktivitást fejtette ki a cél érdekében, figyeltek 
a pályázati lehetőségekre, hogy minél nagyobb támogatásban tudják részesíteni a 
rászorulókat.  

Ulrich Józsefné csoportvezető beszámolt arról, hogy Zirc Városi Önkormányzatnak a 
civil szervezetek részére kiírt pályázatán 250 000 forintos támogatásban részesültek. 
Kitért arra is, hogy évek óta nagyon jó az együttműködés a WB-Iron Bt-vel. A papír-
írószer üzletben 29 család 49 gyermeke részére vásárolhatott 5500 forint értékben 
tanszert, kiegészítve a karitász saját keretéből. Az üzlettől ajándékba hét sporttáskát is 
kaptak, amiért köszönetüket fejezik ki. Azon családok, akiknek gyermekei tanévkezdési 
támogatásban részesültek, tartós élelmiszerből, mosószerből és kozmetikumból álló 
csomagot is átvehettek a zirci karitásztól.  

 
 

Együttműködnek a nehezebb 
körülmények között élő családok 
megsegítéséért. Balról Ulrich 
Józsefné karitász-csoportvezető az 
ajándékba kapott sporttáskákkal, 
mellette Wittmann Lászlóné,  
a WB-Iron Bt. tulajdonosa  
(Fotó: Csombor Mariann) 

 
A Veszprém Főegyházmegyei 

Karitászhoz benyújtott pályázatuk is 
sikeres volt, a „Betűvető” program 
keretében 24 gyermek részére 5000-

5000 forint értékű Tesco-utalványt 
adhattak, amit ruhára, élelmiszerre, 
iskolaszerre költhetnek a 
legrászorultabb családok. A nyár 
folyamán rendszeresen szerveztek 
jótékonysági ruhaosztási akciókat, 
augusztus 26-ra pedig meg is hívták a 
családokat, hogy felkínáljanak a 
részükre nagyon sok ruhát, textíliát.  

A csomagok készítésében három 
zirci középiskolás diák is a karitász 
segítségére volt a közösségi szolgálat 
keretében. Ulrich Józsefné 
csoportvezető ezúton is köszönetét fejezi 
ki a munkájukért és hálás minden 
támogatónak, akik a családok 
segítségére siettek. Az összefogás 
eredményének köszönhetően az 
iskolatáska is könnyebb egy kicsit a 
diákoknak. KG     
 
 

VÉRADÁS 
 
2021. szeptember 21. 14.00–
18.00: Zirc, Művelődési Ház 
 

A véradás csatlakozik a  
Zirc Városi Önkormányzat által 

szervezett Európai Mobilitási Hét 
programjaihoz, a kerékpárral érkezők 

egy szilikonkarkötőt kapnak 
ajándékba! 
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Ipartelep, járdafelújítás, 
buszvárók, pályázatok 
 
Két rendkívüli ülést is tartott Zirc 
Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete az elmúlt időszakban. 
 

Az augusztus 26-ai rendkívüli 
ülésen Ottó Péter polgármester 
köszöntötte a Pohlheimből érkező 
delegációt, német testvérvárosunk új 
polgármesterét, Andreas Ruck urat és 
Jürgen Görig urat, a pohlheimi 
vöröskereszt vezetőjét, akiket egyenként 
be is mutatott városunk vezetője a 
képviselő-testület tagjainak. A német 
testvérvendégek immár huszonhetedik 
alkalommal szállítottak adományt 
városunkba.  

Új ipartelep létesül Zirc városában, 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
megvalósuló, az iparterület 
infrastrukturális fejlesztését célzó 
projekt több napirendnek is a tárgyát 
képezte. Döntés született a kivitelezési 
munkák elvégzésére irányuló nyílt 
közbeszerzési eljárás indításáról, az 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

jóváhagyásáról és az iparterület 
gázellátásával kapcsolatos szerződés is 
elfogadásra került.  

A „Fenntartható közlekedés-
fejlesztés Zircen” elnevezésű, szintén 
TOP-os projekt keretében hét új 
buszváró telepítését tervezi az 
önkormányzat – ebből egy Kardosrét 
városrészben, a kerékpárút építése 
kapcsán már elkészült –, a beruházás 
részeként kiválasztásra kerültek a 
buszvárók szállítói, a helyszíni munkák 
elvégzésével gazdasági társaságát bízta 
meg a testület. 

A Kossuth Lajos utca keleti oldalán 
lévő járda felújítására is sor kerül a 
Damjanich utcától a Déli határútig 
terjedő teljes szakaszon, összesen 825 
méter hosszúságban a 
Belügyminisztérium által meghirdetett, 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása keretében, az 
ülésen a kivitelező és a műszaki ellenőr 
kiválasztása történt meg.  

Egy héttel később újabb rendkívüli 
ülést tartott a képviselő-testület, melyen 
döntés született pályázat kiírásáról az 
autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épület 
üzemeltetésére, valamint a helyi 
termelői piac fenntartására és 
üzemeltetésére. A Rákóczi téren 
található, „kivett bemutatóterem” 
megnevezésű, korábbi nyilvános WC-t 
visszavásárolta a közelmúltban az 
önkormányzat és úgy határozott, hogy a 
hasznosítására ötletpályázatot ír ki, a 
három legjobbnak ítélt pályamunka 
készítőjét pénzjutalomban részesíti. A 
pályázati kiírások elérhetők a Városháza 
hirdetőtábláján és Zirc város honlapján.  

A Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház belépőjegyeinek 
felülvizsgálata is megtörtént az 
intézménynél hamarosan átadásra 
kerülő beruházás keretében létrejövő új 
kiállításhoz kapcsolódóan. 

A képviselő-testület elhatározta a 
településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosítását és 
döntött, hogy az erre irányuló 
államigazgatási eljárást megindítja. (kg) 

 
 

Pohlheimi testvérvendégek, új polgármesterrel 
 
A huszonhetedik vöröskeresztes adomány érkezett 
Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A 
kilenctagú delegációt a tavaly ősszel megválasztott 
polgármester, Andreas Ruck vezette, aki először járt 
városunkban, egyben Magyarországon is.  
 

A járványhelyzet sajnos a testvértelepülési kapcsolatokat is 
szüneteltette, így 2019 júniusa után érkezett az újabb adomány, 
immár a huszonhetedik a németországi Pohlheimből.  

A vendégek augusztus 26-án, csütörtökön érkeztek és 
vasárnap utaztak haza. Az adomány átadására és kipakolására 
péntek délelőtt került sor a Művelődési Háznál, ahol jelen volt 
Ottó Péter polgármester, Koós Kata, a Zirci Önkormányzati 
Szolgáltató Központ vezetője, Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ vezetője, dr. Buda Imre háziorvos 
és Takács Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi 
Szervezetének nyugalmazott vezetője. Tolmácsként Ottó 
Mariann és Barcsai Beatrix működtek közre.  

Az eszközmozgatásban a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit 
Kft. diákmunkatársai segítettek.  

A városi televíziónak adott riportban Andreas Ruck 
elmondta, korábban soha nem járt még Magyarországon, 
Zircben egy fantasztikus települést ismert meg fantasztikus 
emberekkel, és nagyon büszke rá, hogy itt lehet. Tavaly 
november 1-jén választották meg polgármesternek, korábban 
távközlési szakemberként dolgozott huszonnyolc évig.  

Programjából kiemelte, fontosnak tartja, hogy a meglévő 
külkapcsolatait erősítse Pohlheimnek, különböző 
cserekapcsolatokat szeretne motiválni a város többi 
partnertelepülésével együtt, fő célja, hogy az európai gondolat 
mentén a testvérvárosokat egyfajta közös együttműködésre 
ösztönözze. Hangsúlyozta, a Zirccel nagy múltra visszatekintő 
kapcsolatot is szeretné elmélyíteni, és meglátása szerint ezt úgy 
lehet elérni, ha azt a következő generációkra építjük rá.  

Nagy dobozokkal megpakolva gördültek a németországi 
vöröskeresztes furgonok a Művelődési Ház elé. Immár 
huszonhetedszer sietett a pohlheimi szervezet a rászoruló zirci 
családok segítségére. Jürgen Görig elmondta, minden 
generációra gondoltak, így például rengeteg gyerekjátékot, 
gyerekruhát, gyerekcipőt hoztak magukkal, de ugyanakkor a 

felnőttek számára is tartalmaz az adomány ruhákat, cipőket, 
életkor és nem szerint rendszerezve. Azokat a gyógyászati 
eszközöket is elszállították Zircre, amelyeket egy német cég 
ajánlott fel.  

A vöröskeresztes vezető érdeklődésünkre kitért arra is, hogy 
a világjárvány időszaka az ő feladatukat is megváltoztatta, 
bizonyos tevékenységeik elmaradtak, és az oltási központokban 
vállaltak munkát. Örömét fejezte ki, hogy egy év kihagyás után 
visszatérhettek városunkba.  

 

 
Az idők során barátságok születtek a partnerkapcsolatból, öröm volt a találkozás  

 
A delegáció tagjai az adományok átadása előtt és után 

intézménylátogatáson vettek részt, ellátogattak a Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjába, a Segítő Kezek 
Házába, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, 
Technikum és Alapfokú Művészeti Iskolába, a Zirci Benedek Elek 
Óvoda és Bölcsődébe és a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola alsó tagozatára. Városunk 
nevezetességeit szervezett túra keretében tekintették meg és egy 
balatoni kirándulás is szerepelt a programban.     

Az adományok a közeljövőben kiosztásra kerülnek, melyről 
értesítést kap majd a lakosság.  

KG 
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„Kell, mint egy falat kenyér” – az államalapítás ünnepének krónikája 
 
– Szent István királynak sokat köszönhet népünk. 
Keresztény hitünk minden társadalmi formában 
megállja a helyét. Olyan erkölcsi normákkal és tartással 
vértez fel bennünket, amelyet nemcsak 
gyermekeinknek, hanem minden utánunk következő 
generációnak átadhatunk.  
 

Hellebrandt Ferenc alpolgármester mondta ezeket a 
gondolatokat a Szent István téren, Zirc város államalapításra 
emlékező ünnepségén. – Büszkén vallhatjuk meg 
magyarságunkat, emberségünket, Jézus Krisztusba vetett 
hitünket. Olyan Magyarországon élhetünk, ahol nyugodt szívvel, 
nyíltan elmehetünk a templomokba, gyakorolhatjuk hitünket. Az 
a keresztény hit, amelyet Szent István király hagyott örökül 
népünknek, úgy kell, mint egy falat kenyér. A kenyér a fizikai 
létet jelképezi, a hit pedig a lelki életünk elengedhetetlen része.  

Városunk alpolgármestere idézett István királynak a fiához, 
Imre herceghez intézett Intelmeiből is, melyben figyelmezteti őt, 
hogy a hitet csakis jó cselekedettel lehet teljessé tenni. Kéri, 
megparancsolja fiának, hogy gyakorolja a kegyességet, 
irgalmasságot, türelmet, erőt, alázatosságot, mérsékletességet, 
szerénységet, becsületességet. „Vajon minket, a huszonegyedik 
század emberét milyen feladattal ruház fel ez az Intelem?” – tette 
fel a kérdést, majd meg is válaszolta azt: „Éljünk békében az 
országban és szeretett kisvárosunkban, Zircen. Munkálkodjunk 
településünk szépítésén, segítsünk embertársainknak. 
Emelkedjünk felül gyakori sértettségünkön, ideológiákon, mert 
csak együtt lehet nagy dolgokat véghezvinni”. 

 „A mi kis városunkban minden pici fejlődés, előrelépés jól 
látható, és ezen dolgozunk, munkálkodunk a későbbiekben is. 
Tisztességgel, becsülettel, szorgalommal, alázatossággal, az 
emberiségbe vetett hittel építjük városunkat. Ha minden 
település így tesz, jobbá tehetjük Magyarországot. Becsüljük, 
tiszteljük elődeink örökségét, tisztaságát. Tegyünk meg ma 
mindent a felnövekvő nemzedékért. Örüljünk annak, hogy 

hiteles történelmi ismereteket tanulhatnak gyermekeink az 
iskolákban, ahol nincs szükség az igazság elferdítésére. Ennek 
segítségével sajátíthatják el azokat az emberi értékeket, 
amelyekkel Szent István a keresztény Magyarország alapjait tette 
le, s nekünk, akik itt élünk, kötelességünk ezt tovább építeni, 
mert ez a jövő záloga” – zárta ünnepi gondolatait Hellebrandt 
Ferenc.    

Hatás Andrea előadóművész magyar szíveket melengető 
műsorral tette emlékezetesebbé az ünnepet, majd az új kenyér 
átadására került sor, melyet az idei évben is a Piller Pék Kft. 
sütött Zirc városa számára. Az örökké megújuló élet jelképét Váli 
Attila a Bakony-Agro Kft. és a környékbeli gazdák képviseletében 
adta át Ottó Péter polgármesternek. „Az új kenyér jelképezi az 
életet, a megélhetést és az otthont mindannyiunk számára. 
Kívánom, hogy a magunkhoz veendő falatok által legyünk még 
erősebb tagjai ennek a közösségnek, és kívánom azt, hogy a 
mindennapi kenyérből minden embernek jusson elegendő az év 
minden napjára” – mondta városunk vezetője. Az új kenyeret 
Bérczi L. Bernát apát áldotta meg, majd a szervező intézmény 
diákmunkatársai, önkéntesek körbekínálták azt a közönség 
soraiban.  

Ezt követően az önkormányzati kitüntetések átadására 
került sor. Zirc Város Díszpolgára címet adományoztak 
Egervölgyi Dezső és Orémusz József részére, Pro Urbe 
Emlékéremmel tüntette ki a város dr. Szalay Attilát és Sztana 
Évát. A kitüntetéseket Ottó Péter polgármester és Hellebrandt 
Ferenc alpolgármester adta át.  

Az ünnepségen egy Aranydiploma átadása is megtörtént, ezt 
Barcsai Gáborné vehette át, aki 1969-től 2006-ig dolgozott a 
zirci általános iskolában. „Mi fér bele ötven évbe? A tanítás, a 
készülés, az öröm és az ezzel együtt járó bánat, a mosolygó 
gyermekarcok, és minden, ami ezt a hivatást jelenti” – mondta 
köszöntőjében Burján István, a Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója, majd 
átadta a jubileumról tanúskodó oklevelet. A pedagógust Ottó 
Péter polgármester is köszöntötte a jeles alkalomból.  

Immár hagyományosan a középiskolai tanulmányi 
ösztöndíjak átadására is a városi ünnepség keretében került sor. 
Zirc Városi Önkormányzat eddig a legtöbb, harminc 
középiskolást részesített 2021. második félévében ösztöndíjban, 
ők: Ábrahám Gábor Zoltán, Balogh Péter Dániel, Berkes 
Mihály, Biber Cintia, Bittmann Marcell, Bittmann Teréz, Bruck 
Petra, Dohnál Borbála Cseperke, Fazekas Ármin, Francsics 
Fanni, Fisli Levente, Gregosits Bence Béla, Gurdon László, 
Hamvasi Gréta Virág, Holl Kristóf, Kovács Blanka, Kovács 
Dorottya, Lajtafalvi Eszter, Lázár Hanna Veronika, Majer 
Szabolcs, Oláh Lili, Palánkai Tünde Orsolya, Rátódi Ildikó 
Katalin, Skobrák Vivien Anasztázia, Sömjén Máté, Tribel 
András, Udvari Enikő, Vajcs Luca, Vida Jázmin Ida, Vintze 
Regina. Az elismerő oklevelet Ottó Péter polgármester és Varga 
Zita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át a 
diákoknak. 

Zirc város államalapításra emlékező ünnepségét a Békefi 
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szervezte, 
közreműködött Szakács Ildikó és Csaba Lilla. 

 

       
 

KG 



Nagy Éva Vera nővér és Böjte Csaba testvér  
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Helyreállított szobor, megújuló terek, impozáns látvány  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

„Ez a szobor nemcsak egy kő, nemcsak 
egy égbetekintő, Istent imádó és az ő 
áldását kérő műalkotás, hanem 
ugyanakkor össze is köt minket a többi 
ciszterci kolostorral és a trappista 
testvéreinkkel” – hangsúlyozta a szobor 
kapcsán, amelyet 1931-ben állítottak fel 
Zircen. Húsz évvel később ledöntötték és 
lefejezték a katonák, majd a talapzat 
mellett elásták. A ciszterciek hasonló budai 
és egri gimnáziumában található Bernát-
szobroknak is tragikus sors jutott, az idei 
évben azonban valamennyi felújításra 
került és sok év után hirdethetik újra Isten 
dicsőségét.  

Nem győzedelmeskedhet a pusztítás, 
hanem a kitartó munka, az imádság kell, 
hogy átformálja először a mi életünket és 
környezetünket, ez a szobor ezt akarja jelenteni – zárta 
gondolatait Bérczi L. Bernát apát, majd Huszár G. Lőrinc 
korábbi zirci plébános közreműködésével megáldotta a hetven év 
után felállított, régi formáját visszanyerő eredeti Szent Bernát 
szobrot.    

A Gobelin-teremben előadást hallhattunk a zirci apátság 
egykori Királyszárnyának a megújításáról. A ceremónián Bérczi 
L. Bernát köszöntötte újfent a hallgatóságot, és ismertette a 

fejlesztés célját. Egyrészt 
méltatlan volt az apátsághoz az 
egykor legreprezentatívabb, de a 
hosszú évtizedek során 
lepusztult terület, amely miután 
1994-ben visszakapták, sokáig 
raktárként funkcionált, és bár 
többször is volt kezdeményezés a 
megújítására, ezek akkor nem 
jártak sikerrel. Másrészt pedig 
szerették volna a látogatóiknak is 
megmutatni az egykori uralkodói 
lakosztályt az apátság számos 
más látnivalója mellett. A térrel 
egybekapcsolódik a Vörös-torony 
felújítása is, amely az elénk 
táruló látvánnyal szintén 
turisztikai vonzerő lehet – tette 
hozzá. 

A Királyterem felújításának előzményeként megemlítette, 
hogy Dékány Sixtus ny. apát 2016-ban restauráltatta a parkettát, 
a nagyobb volumenű felújítás pedig 2019-ben vette kezdetét. A 
Királyterem történetét Halász Nivárd szerzetes foglalta össze, a 
rekonstrukciós munkálatokba pedig az enteriőr újraalkotásában 
résztvevő Kohári Gabriella avatta be a nagyérdeműt.  

A Ciszterci Műemlékkönyvtár terei is megújultak, erről majd 
egy következő lapszámunkban olvashatnak.  (kg) 

 
 

Egy lélekemelő késő nyári este a zirci bazilikában 
 
Zsúfolásig megtelt a zirci bazilika 
Böjte Csaba ferences szerzetes 
szentmiséjén és a Magyar 
Örökségdíjas Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkar koncertjén. 
Városunk az első állomása volt a 
VIII. Balatoni Csillagösvény 
Missziós Körútnak augusztus 17-
én. A helyi eseményt a Zirci 
Árpád-házi Szent Erzsébet 
Katolikus Karitász szervezte. 
 

A missziós körút célja, hogy 
adományokat gyűjtsenek a székelyföldi 
gyermekek zenei neveléséhez szükséges 
feltételek megteremtésére. A 
bazilikában tartott koncertet követően a 
kórusvezető bejelentette, hogy 
időközben kapták a hírt, mely szerint 
súlyosbodott az egyik kórustagjuk 
barátjának az állapota, akinél korábban 
daganatos betegséget diagnosztizáltak, 
ezért Zircen az ő gyógykezelésére 
gyűjtenek. A gyermekek éneke tehát egy 
még fontosabb cél érdekében járta át a 
templomot.     

A szentmisére a várakozásoknak 
megfelelően nagyon sokan összegyűltek, 
szinte az állóhelyek is elfogytak a 
bazilikában, így hallgatta a közönség a 
ferences szerzetes lélekerősítő 
gondolatait. Hosszan tartó tapstól 
visszhangoztak a templom falai a 
gyermekkórus előadását követően. A 
fiatalok a mosolygós arcuk után a 
gyönyörű énekhangjukat is 
megmutatták, szívből jövő dalcsokorral 
ajándékozták meg a közönséget.       

A csoporttal nyolc moldvai csángó 
fiatal is érkezett, akik vezetőjükkel 

együtt több mint ezer kilométert tettek 
meg, hogy néptáncukkal 
megörvendeztessék a zircieket. 

Csatlakoztak hozzájuk az énekesek is, és 
többen kedvet kaptak a közönség 
soraiból, hogy együtt ropják a távolból 
érkező vendégekkel, közös körtáncot 
jártak a templomudvaron, ezen a 
lélekemelő késő nyári estén.    

Böjte Csaba erdélyi ferences rendi 
szerzetest, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítóját Ulrich Józsefné 
csoportvezető és Csombor Mariann 
önkéntes fogadta a szervező karitász 
részéről. Zirci programja során egy 
beszélgetésre került sor Bérczi L. Bernát 
apáttal, megtekintették a 
sörmanufaktúrát. Ezt követően a Vezir-
Hús Kft-nél megáldotta a trianoni 
emléktáblát, majd Horváth István, a 
cég ügyvezetője bemutatta a húsüzemet. 
Az ebédet Szépalma Hotelben 
fogyasztotta el, Wagner Balázs 
igazgatóval egy sétát is tettek az 
impozáns, turisták által kedvelt 
létesítmény területén. A következő 
állomás a Hoffer-tanya volt, amelyet 
szintén megáldott a szerzetes és egy 
emlékfa-ültetésre is sor került. A Zirci 

Ciszterci Apátság Látogatóközpont 
Gobelin-termében Csaba testvér közös 
sajtótájékoztatót tartott Nagy Éva Vera 
nővérrel, a Magyar Örökségdíjas 
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 
kórusvezetőjével.  

A gyermekkart Ottó Péter 
polgármester köszöntötte a Patkó 
Vendéglőben, ahol ezt követően közösen 

megebédeltek. A szeles időjárás miatt az 
előre tervezett eplényi libegőzés 
elmaradt, kora délután a Pintér-hegyi 
Parkerdőre látogattak el, ahol zirci 
animátorok gondoskodtak az énekesek 
fellépés előtti tartalmas szabadidő-
eltöltéséről.  

Az esemény szervezője, a Zirci 
Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus 
Karitász ezúton is köszönetét fejezi ki a 
támogatóknak, akiknek köszönhetően a 
vendéglátás megtörténhetett, és 
természetesen azoknak is, akik 
pénzadományaikkal köszönték meg a 
gyerekek fellépését.  

KG 

Korhűen állították vissza az egykori királyi lakosztályt 

 

A gyermekkórus lélekemelő előadása a zirci 
bazilikában (Fotó: Boross László) 
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Van jövője a magyar bányászatnak  
 
(Folytatás az 1. oldalról)  

Hozzátette, azért merülhet fel ez a kérdés, mert a 
társadalom többsége azonosítja a szénbányászatot a 
bányászattal. A szénbányászat rendkívül kemény fizikai 
munkával járó tevékenység és óriási segítség volt az ország 
számára, amikor a második világháborút követően az újjáépítés 
korszakában energiára volt szükség, csak a szénre lehetett 
támaszkodni. A szénbányászatban dolgozókat hősöknek nevezte, 
hiszen életeket nem kímélve kellett termelniük és a nagy 
hajtásban bizony gyakorta előfordultak bányaszerencsétlenségek. 

– Ennek a bányászatnak a kora lejárt, viszont az ásványi 
nyersanyagot korszerű technikával kitermelni ma is lehetőség 
van, és ennek a fejlesztésében a bányászat mindig is élen járt. A 
szénbányászat szerkezeti átalakítása összefüggött a piaci 
viszonyok változásával, de a szénre továbbra is szükség van, még 
ha innovációt is követel ez a felhasználási folyamat – mondta a 
szónok. Példaként az EOSZÉN Kft. és a DUSZÉN Kft. fejlesztését 
említette, amely a huminsav tartalmú dudari szenet alkalmassá 
teszi környezetvédelmi felhasználásra. A számok nyelvén 
szemléltette, hogy igenis van Magyarországon bányászat, hazánk 
kőolajtermelése mintegy 850 ezer tonna, földgáztermelésünk 1,9 
giga köbméter, lignittermelésünk 4,7 millió köbméter, építőipari 
nyersanyagtermelésünk pedig 35 millió köbméter volt az elmúlt 
évben.  

A jövőt illetően a bányásznap országos központi ünnepségét 
idézte, ahol dr. Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter részéről elhangzott, hogy a kormány a bányászatban 
dolgozóknak is a lehető legvonzóbb jövőképet szeretné kínálni. 
Az elmúlt években a geotermikus energiahasznosítás is bővült, 
amely tendencia folyatódik, az intenzív 
termelésnövekedést pedig jól mutatja, hogy a bányászat 
perspektivikus jövő elé néz.  

Dr. Zoltay Ákos tolmácsolta a miniszteri 
köszönetnyilvánítást a bányászatban dolgozóknak 
kiemelkedő gazdasági tevékenységükért. Mint azt 
megtudhattuk, helyi-térségi vonatkozású kitüntetésre is 
sor került a központi bányásznapi ünnepségen, Boros 
Dénes, a DUSZÉN Kft. ügyvezető igazgatója a „Magyar 
Bányászatért” ezüst emlékérem elismerésben részesült. 

Az emlékező közösségek, szervezetek képviselői 
koszorúval rótták le kegyeletüket a bányászok emléke előtt 
a Zirci Fúvószenekar kíséretében, amely Karácson Zoltán 
művészeti vezetésével ezen a napon zenés ébresztővel 
köszöntötte a város több pontján az ünnepet. 

A műsort Csaba Lilla vezette, aki a közönség 
figyelmébe ajánlotta Hofferné dr. Hanich Erika most megjelent 

könyvét, mellyel bányászként dolgozó édesapja születésének 
századik évfordulójára állít emléket a szakmának és a 
bányászoknak. A szakmai és helytörténeti műben a bakonyi 
bányászat jeles eseményeinek történetéről és sok más 
érdekességről lehet olvasni.   

Ezt követően a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 
tagjainak irodalmi előadása következett, melyben közreműködött 
Simonffy Andrea, Szabolcsi Andrea és Szalay Attiláné. 

A megemlékezés után a szokásos estebéddel, késő estig 
pedig zenés-szórakoztató műsorokkal várták a szervezők a 

közönséget. Fellépett a sokak által ismert 
és kedvelt Szulák Andrea EMeRTon-
díjas énekesnő-színésznő (képünkön), 
majd Sárközi Lajos cigányzenekarának 
előadásában felcsendült az autentikus 
cigányzene. A program DJ Tehel Károly 
retró diszkójával zárult.  

A rendezvény a Békefi Antal Városi 
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 
szervezésében, Zirc Városi 
Önkormányzat, az EOSZÉN Kft., a 
DUSZÉN Kft., a Verga Zrt., a 
bányászszervezetek, valamint az Öreg-
Bakony Barátai Egyesület 
együttműködésével és az Emberi 
Erőforrás Támogatókezelő pályázati 

támogatásával valósult meg. (kg)  
 
 

OLV ASÓNK ÍR TA 
 
Ajánlom Bittmann Károlynak és 
zarándok csapatának, a 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson résztvevő 
Zircieknek. 
 

A zarándoklás sok évszázada 
ágyazódott az emberbe lelkén 
keresztül. Hol rendszeres volt a szent 
helyek látogatása, hol elhanyagolt, 
vagy meg is szűnt. 

De soha sem véglegesen, mert az 
élet rosszra fordulása a „segítő” felé 
irányította az elárvult lelkeket. Mert 
segítségre volt szükségük, és a 
segítséget csak attól várhatták, aki a 
lelki egyensúlyukat biztosíthatta. 

A ma zarándoklata lelki 
késztetésből ered, mert jövőtlennek 
látja az ember az időbeni távlatokat. 
Most nem a háború, de annak 
előkészítő szele – a szellemi pandémia 

– mely a lelki-érzelmi kiürülésből való 
tehetetlenség állapotát idézi.  

És ilyenkor leül az ember, ölébe 
ejti az összetett kezeit, és imádságba 
menekül, vagy elmélázik a távolba 
vesző sötét, kilátástalannak tűnő 
jövőképen. 

De kell is a magába szállás, a lélek 
vizsgálata. 

De kell, hogy a magára maradás 
félelméből kitörjön, rátaláljon azokra, 
akiket hasonló gond gyötör. És akkor 
jöhet a felismerés, hogy csak a 
„közösség” az, ami átsegít a 
nehézségeken. Mert a közösség, ha 
igazi, erőt rejt magában. 

A zarándoklás nem kirándulás, 
ahova akkor megy az ember, ha 
pihenni, szórakozni, barátkozni 
vágyik. 

És nem túrázás, melynek lényege 
a győzelem, vagy a teljesítmény 
mennyisége. 

A zarándok lelki társat keres. 
Lelkének gyógyulását, megerősödését, 

szellemi tisztulását, mely újra 
értelmet ad az életének.  

A zarándoklat vállalás, lelki 
felépülés, testi megújulás. 

Menetelés kilométereken át. Ima, 
ének és újra ima és ének. 

Fáradtság, pihenés, zsibbadt 
lábak, de egy idő után öröm a 
menetelés, a fáradt láb kinyújtása, 
mert valami „bent” felszabadult. 

A lélek elhagyta a rosszat, a fájót 
és másképpen szólt az ének. Mintha 
az égbe szállna. 

Csak megtisztult lélekkel, 
felszabadult szellemiséggel, erős 
akarattal és fizikummal tudjuk 
megvédeni magunkat, gyermekeinket, 
családtagjainkat. 

Ha felszabadított lelkünket 
felemeljük, másként fogadja az Úr a 
Boldogasszony Anyánk régi 
Himnuszunkat. 

Jó utat, zarándok testvérek! 
   

 Egervölgyi Dezső 

Koszorúzás a bányász-emlékhelynél  
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„Történjen bármi, mi egy vérből valók vagyunk” 
 
Augusztus 20-ától két új emlékpadon pihenhetnek meg 
az árnyas fák alatt hűsölni vágyók az erdélyi Barót 
testvérváros által ajándékozott székelykapun át belépve 
a Barátság-parkban. Az ünnepnapon felavatott 
emléktábla mellett egy, a kárpátaljai Dercen 
testvérvárosból származó kis cédrusfa is tiszteleg az 
Erdélyi Baráti Kör Egyesület tavaly elhunyt két 
erdővidéki barátjának emléke előtt. 

 
„Voltak emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 

Nem téve semmit, nem akarva semmit hatnak tovább.” Az 
Erdélyi Baráti Kör Egyesület – a Bakonyi Finnbarátok Köre 
Egyesület együttműködésével szervezett – megemlékezésének 
bensőséges alaphangját Stenger Katalin adta meg Kosztolányi 
Dezső: Halottak című versével, és a közreműködő Ujvári Miklós 
– Ujvári László Lehel apa-fia páros hegedű, gitár zenével kísért 
dalokkal tette azt még meghittebbé. 

Sztana Éva köszöntötte az egyesületek tagjait és a 
szépszámú vendéget, köztük Ottó Péter polgármestert és 
Benedek Jutkát, aki Kisbaconból érkezett közénk, hogy részt 
vegyen fia, Szabolcs emlékpadjának avatásán. 

– Egy ír közmondás szerint a jó barát olyan, mint a 
négylevelű lóhere, nehéz megtalálni, de szerencsét hoz. Mi 
megtaláltuk őket, majd 900 km távolságra, és nagyon 
szerencsésnek érezzük magunkat, hogy a barátaik lehettünk. A 
két székely ember között emberöltőnyi korkülönbség volt, de 
amiben nem volt különbség köztük: a barátságot mindketten 
nagyon komolyan vették. Öröm volt velük találkozni, mindig 
tiszta, őszinte szeretettel fogadtak bennünket Erdővidéken, 
szűkebb hazájukban a Hargita lábánál fekvő Köpecen és 
Kisbaconban. Egyesületünk 2008-tól évente járt Barót 
testvérváros környékére turistajelzéseket festeni, meglévőket 
felújítani. Önkéntes munkánkkal Erdővidék csodálatos tájainak 
megismerését szerettük volna elősegíteni, hogy senki ne tévedjen 
el a Hargita rengetegében. Benedek Pál – vagy, ahogy mi 
hívtuk, „Palika” – kapuja mindig nyitva állt előttünk: ha nem 
tudtunk menni, jött ő, és hozta a finomságokat, mert a 
barátsághoz a megvendégelés is hozzátartozott. Benedek 
Szabolcs, egyesületünk Szabija útikalauzunkként velünk járta az 
erdőt: annyira a természetben élt, hogy nem volt fa, fű, melynek 
a nevét és hasznosságát ne tudta volna, gyorsan futó hegyi patak, 
amelynek forrását ne ismerte volna, borvíz kút, amelynek 

gyógyhatására fel ne hívta volna a figyelmünket. Ki tudná azt a 
sok-sok közös élményt felsorolni, melyben – nekik köszönhetően 
– részünk volt!  

Ujvári Ivett felidézte Benedek Palika emlékét és felolvasta a 
családjától érkezett levelet. A fiatalon elhunyt Benedek Szabira 
Valler Szilvia emlékezett. Dékány Árpád Sixtus ciszterci atya 
felidézte a székely emberekről szóló személyes emlékeit, majd 
megáldotta a padokat és az emléktáblát. Az Erdélyi Baráti Kör 
Egyesület nevében Sztana Éva mondott köszönetet az 
emlékpadok alkotóinak, a támogatóknak és közreműködőknek. A 
padokat Jámbor Antal készítette, a szép motívumokat Mánya 
János bánffyhunyadi születésű, Zircen élő fafaragó művész 
faragta rájuk, a padok helyszíni beállítását a Gyurkó 
testvérek végezték el, mindnyájan önzetlenül, anyagi térítés 
nélkül segítettek. 

 Eleanor Roosevelt gondolatát idézte: „Sok ember kisétál az 
életedből, de csak az igazi barátok hagynak lábnyomot a 
szívedben”. Erdélyi barátaink pótolhatatlan lábnyomot hagytak a 
szívünkben! Emlékükre megszólalt az Ismerős Arcok zenekar 
„Nélküled” című dala, melynek az emléktáblán is olvasható 
„Történjen bármi, mi egy vérből valók vagyunk” refrénjét együtt 
énekelték a jelenlévők.  

Szöveg: Encz Ilona, Fotó: Kaszás Béla 
 

 

Eszközbeszerzésre nyert támogatást alapítványunk  
 

A „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány 2019-ben támogatási kérelmet nyújtott be az „A 
BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez a Leader Vidékfejlesztési 
Program keretén belül meghirdetett, „Bakonyi nonprofit szervezetek fejlesztése” című 
felhívásra. Pályázatunk 999 991 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban 
részesült.  

Az utófinanszírozó forma miatt Zirc Városi Önkormányzat a Támogatási 
szerződésben foglaltak szerint visszatérítendő kölcsön formájában megelőlegezte az 
elnyert támogatási összeget, és egyedi támogatásként, vissza nem térítendő formában 
biztosította a szükséges 223 209 forint önerőt. A pályázati céljaink szerinti eszközök 
beszerzésénél és működtetésénél is maximálisan szem előtt tartottuk az esélyegyenlőség, 
a környezettudatosság és a fenntarthatóság szempontjait. Új eszközeinket – a tulajdonos 
Önkormányzat hozzájárulásával – a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB Alkotmány u. 14. szám alatti épületében helyeztük el, és együttműködési 
megállapodásunk szerint ezek biztonságáról, folyamatos karbantartásáról az intézmény 
gondoskodik. A korszerű, energiatakarékos, környezetkímélő eszközök színvonalas és 
mobil munkavégzésre nyújtanak lehetőséget Alapítványunk számára a különböző 
eseményekről rögzített műsorok egyszerűbb és gyorsabb megszerkesztésében, 
audiovizuális feldolgozásában. Emellett segítik a Városi TV három évtizedes, 
pótolhatatlan helytörténeti értékkel bíró videofelvételeinek digitalizálásában való 
közreműködésünket is. Alapítványunk értékteremtő-értékközvetítő tevékenységével, 
eszközeivel, és partnereinkkel együttműködésben a jövőben hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
Stúdió KB – Városi TV-nek a Zirc és a térség 10 településén fogható, internetes 
csatornákon is közzétett hírműsora élményszerűbb, a kor igényeinek megfelelő 
megjelenítésű legyen, az eseményeken bármely akadályoztatottság miatt jelen lenni nem 
tudók számára is.  

Encz Ilona kuratóriumi elnök 

 
 
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony 
napján, a zirci Bazilika búcsúnapjának 
ünnepén a szentmisét követően kötetlen 
találkozásra, szeretetvendégségre, 
agapéra hívta az ünneplő híveket Bérczi 
L. Bernát zirci apát, plébániavezető az 
apátság díszudvarára. Az agapé 
megszervezését a Plébánia Szent 
Erzsébet Katolikus Karitász Csoport 
tagjai vállalták. Finom süteményekkel 
készültek, amihez a hívők is 
hozzájárultak adományaikkal. Az agapét 
támogatta még a Plébánia képviselő-
testületének egyik tagja üdítővel, az 
Apátság pedig ásványvízzel és csapolt 
sörrel. A plébánia hálás köszönetét 
fejezi ki valamennyi támogatónak.  

Dékány Árpád Sixtus ciszterci atya áldotta meg az emlékpadokat  

Fotó: Boross László 



8                          PRORGAMAJÁNLÓ, MOZGÓ VILÁG                                      2021. szeptember 10. 

 

Dubniczay Napok Zircen 
 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, 
8420 Zirc, Rákóczi tér 10., 2021. szeptember 18. 
 16:00 A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című 

mesejáték a Magyar Népmese Színház előadásában  
 17:00 Dubniczay István életének téglái című időszaki kiállítás 

megnyitója a Dubniczay-teremben. Válogatás a Tegularium 
(Művészetek Háza Veszprém) gyűjteményéből. 

 17:30 A Custos Consort régizene együttes koncertje 
 18:30 A település középkori és újkori történetét ismertető 

könyvsorozat bemutatója 
 16:00 A rendezvény során 20:00 óráig kézműves 

foglalkozások az Alkotóház műhelyeiben 
A rendezvény ingyenesen látogatható, a Veszprém-Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósul meg. 
 

Széchenyire emlékeznek Zircen 
 
A Zirci Országzászló Alapítvány és az Országos Széchenyi Kör 
Zirci Csoportja szeptember 21-én 16.00 órai kezdettel a 
Széchenyi-szobornál megemlékezést és koszorúzást tart gróf 
Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkalmából. 
Emlékezőbeszédet Egervölgyi Dezső mond, majd sétára kerül 
sor az Arborétumban ültetett emlékfákhoz. 
 

ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP 
 

Felelős kiadó: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB  
(8420 Zirc, József A. u. 1.) Adószám: 15569499-1-19  

Telefon: +36 88/593-810 E-mail: zivi@zirckultura.hu   
ISSN szám: ISSN 1215-4156 (Nyomtatott), ISSN 2631-0163 (Digitális) 

 
Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla 

 
Az újság példányonkénti ára: 200,- Ft. Előfizetési díj félévre (12 lapszám)  

2.400,- Ft, egy évre (24 lapszám) 4.800,- Ft. 
Megrendelhető a kiadónál, a www.zirckultura.hu honlapról letölthető 

formanyomtatvány kitöltésével. 

Fonyódligeten népszerűsítették a sportlövészetet 
 
A Lövész Klub Zirc Egyesület tagjai augusztus hónap 
minden szerdáján Fonyódligetre utaztak, hogy 
sportlövő-foglalkozásokat tartsanak az Erzsébet-tábor 
sportnapján.   
 

Varjas József klubelnök elmondta, a Honvédelmi 
Sportszövetség kérte fel őket a foglalkozások megtartására a 
felújított fonyódligeti táborban, ahol a szerdai napokon 
sportnapot rendeztek. Nagy volt az érdeklődés, naponta a 
háromórás időintervallum alatt mintegy 200-250 fiatal kereste 
fel a standjukat, hogy elsajátítsák a sportlövészet csínját-bínját. A 
szakember munkáját öt fiatal segítette, akiknek a munkájáról 
elismerő szavakkal szól: Vintze Regina, Bittmann Teréz, 
Bittmann Zoltán, Csillag Gábor és Pap Kevin adta át a 
diáktársaknak azokat az ismereteket, amelyeket a zirci klubban 
elsajátítottak az idők során.  
 

 
Céloznak az Erzsébet-tábor résztevői, miután megfelelő útmutatást kaptak a 
zirci lövészklub képviseletétől (Fotó: Lövész Klub Zirc Egyesület) 
 

A klubelnök örömét fejezi ki, hogy a szervezők jövőre is 
számítanak a közreműködésükre, amennyiben megvalósul a 
program, jóval több alkalmat terveznek be a következő nyárra.  

A közelmúltban Bakonyszentlászlón is vendégeskedtek a 
zirciek, az ifj. Szücs Gábor Emlékverseny a megszokottól eltérő 
időpontban, augusztus első hétvégéjén került megrendezésre. 
Sok fiatallal vettek részt a lövészversenyen, az eredményekhez 
idő kell, az építkezés stádiumában vannak, de azért így is termett 
babér a részükre, ráadásul egy családba érkezett két medália: 
Bittmann Teréz légpisztolyban első helyezést ért el, míg testvére, 
Bittmann Zoltán a légpuska húszlövéses számban harmadik 
helyen fejezte be a versengést.  

Korábbi formájában, a Magyar Technikai és 
Tömegsportklubok Országos Szövetségének tagegyesületeként 
megszűnt a zirci klub és új egyesületet hoztak létre „Lövész Klub 
Zirc Egyesület” néven, pecsétjükön a szükséges engedélyek 
birtokában Zirc város címere látható.  (kg) 
 
 

HIRDETÉS 
 

Aegon Magyarország  
Zirc, Kossuth L.u.11. 
06-88-414-169 
 
 
NYITVATARTÁS: 

H 13:00-17:00  0630/9743249 
K 09:00-13:00  0620/9676632 
SZ 09:00-13:00  0630/9743249 
CS 09:00-13:00  0630/5442237 
 13:00-17:00  0630/9553121 
 
Ma tegyünk a holnapért! 


