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Szembenézni a saját teljesítményünkkel 
 
Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték Zircen a 
Semmelweis-nap alkalmából.  
 

A szakrendelő aulájában összegyűlt ünnepelteket 
elsőként Venczel Ildikó, a házigazda intézmény 
titkárságvezetője köszöntötte, s vezette a műsort. Mint azt 
elmondta, idén Semmelweis Ignác születésének 201. 
évfordulóját ünnepeljük, s megemlékezünk a magyar 
orvostudomány legnagyobb, nemzetközi tekintélyű orvosáról 
és a munkásságáról. A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 
és Zirc Városi Önkormányzat a városban tevékenykedő 
egészségügyi dolgozók tiszteletére közösen, összefogással 
szervezte meg ünnepségét. 

A jeles nap alkalmából dr. Vermes Tamás, a Zirci 
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója tartott ünnepi 
beszédet. Semmelweis Ignác munkásságából a legfőbb 
üzenetnek azt tartotta, hogy jó szakmai hozzáértéssel, 
töretlen hittel, pragmatikus gondolkodással és munkával 
lehet jó eredményt elérni, ami aztán meg is hozza a 
gyümölcsét. Nem szabad másokra hallgatni, a korrekt 
eredmények elemzése alapján kell szembenéznünk a saját 
teljesítményünkkel – hangsúlyozta. Semmelweis egyik 
legnagyobb felfedezésére utalva ugyanakkor sajnálatosnak 
nevezte, hogy az orvos-tudós születése után kétszáz évvel 
hátul kullogunk az európai fertőtlenítőszer-felhasználásban, 
nem ismerjük korrektül a kórházi fertőzéseket és nem tudunk 
szembenézni a saját teljesítményünkkel, eredményeinkkel.  

Reményét fejezte ki, hogy ebben változás történik a 
jövőben, a zirci kórház nyertes pályázat útján részt vesz egy 
komplex higiéniai programban, melynek során kézhigiéniai 
eszközöket szereltek fel az intézményben, ellenőrzik a 
felületfertőtlenítést és vízfertőtlenítés is történik.  

 
(Folytatás a 3. oldalon)  

 
 

Fejlesztések és bemutatkozások  
 
Az első félév utolsó rendes ülését tartotta Zirc Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete. Többnyire 
fejlesztésekkel kapcsolatos döntések születtek, 
sürgősségi feladatot ellátók mutatkoztak be.   
 
A képviselő-testület egyetértését fejezte ki Rausz István rendőr 
ezredesnek (képünkön) a Veszprémi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjévé történő kinevezésével. Az új kapitány 
bemutatkozásában elmondta, nem ismeretlen számára a térség, 

hiszen a kilencvenes évek végétől 
2012-ig Veszprémben látott el 
szolgálatot a bűnügyi, közrendvédelmi 
szakterületen osztályvezetői szintig, 
majd a Tapolcai Rendőrkapitányság 
vezetője volt a mostani kinevezéséig. 
Veszprém térségének közbiztonságát 
elfogadhatónak nevezte, ugyanakkor 
hozzátette, hogy ezen lehet még 
bőségesen javítani. Hangsúlyozta, 
azon lesznek, hogy a neuralgikus 
pontokat, amelyek léteznek a területen 

és itt a járásban is, valamilyen szinten kiküszöböljék. Számít az 
önkormányzatok együttműködésére, és kérte, hogy ha 
valamilyen probléma merül fel, akkor bizalommal forduljanak 
közvetlenül őhozzá a települések vezetői.    

Büszke lehet rájuk városunk  
 
Zirc város közszolgálatában álló polgárok 
részesültek magasabb szintű elismerésben.  
 
Takács Nándor Istvánné, a Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatóhelyettese, 
közoktatás-vezetője a Veszprémi Tankerületi Központ által 
újonnan alapított „Lámpás” díjat elsőként vehette át a zirci 
járásból. Döméné Janni Ildikó iskolavédőnőt, a Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának 
munkatársát az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
elismerő oklevelével tüntették ki. (5. és 7. oldal) 
 

        

Dr. Vermes Tamás főigazgató ünnepi beszéde 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

Zirc Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő,  
Zirc 2358/13 és 2358/14 hrsz.-ú (Győri utca)  

lakótelkeit értékesítésére meghirdeti 
 

A részletes pályázati kiírás megtekinthető:  
a Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu), 
valamint munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályán (Zirc, Március 15. tér 1.  Fszt. 

106 szoba, Tel.: +36 88/593-705) 
 

A pályázat benyújtásának helye:  
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 

8420 Zirc, Március 15. tér 1. Fszt. 106. szoba 
 

A pályázat beérkezésének határideje:  
2019. július 26. (péntek) 12 00 óra 

 
 

 

Idősek veszélyben! 
 
Egy az idős korosztály vagyonbiztonsága 
szempontjából hosszú, békés időszaknak vetett véget 
2019. június 4-e a Veszprémi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén.  
 
Késő délután egy veszprémi nyugdíjas mobiltelefonját 
csengették meg. A hívó az egyik telekommunikációs cég 
alkalmazottjaként mutatkozott be, majd személyes-, valamint 
bankkártya adatait tudakolta az idős asszonytól 
adategyeztetésre hivatkozva. Nem sokkal később ezek 
birtokában, három részletben közel ötvenezer forint értékben 
vásárolt az interneten a sértett bankszámlájának a terhére. 
Másnap, azaz 2019. június 5-én délelőtt egy Veszprém közeli 
községben élő nyugdíjas háza előtt jelent meg egy nő, aki az 
egyik népszerű tv shopping cég képviselőjének mondta 
magát, bebocsátását követően pedig különféle termékeket 
mutatott be és kínált fel a sértett részére történő eladás 
céljából. A vásárlástól az idős asszony ugyan elzárkózott, 
azonban így is ötvenezer forint meghaladó kára keletkezett, 
mivel a lakásába beinvitált ismeretlen személy figyelmét 
kijátszva elvitte a nappaliban letett táskáját a benne lévő 
személyi iratokkal és készpénzzel. Ezzel lényegében egy 
időben a megyeszékhely legnagyobb lakótelepének egyik 
lakásán is becsengettek, ahol ugyancsak egy nyugdíjas lakott. 
A jövevény – bár formaruhát nem viselt – azt állította, hogy ő 
az új postai kézbesítő, elődje az utolsó nyugdíjjal hamis 
bankjegyeket hozott forgalomba, az ő feladata pedig ezeknek 
a kiszűrése. Ennek végrehajtása céljából elkérte a sértett által 
otthon tartott százezer forintot meghaladó készpénzét, azzal, 
hogy azt leviszi az autójához és ott megvizsgálja. Az 
ismeretlen férfi ezzel távozott a lakásból, ott azóta nem 
jelentkezett, az idős asszony pénzét nem szolgáltatta vissza. 
Mindhárom ügyben ismeretlen tettesek ellen indult lopás, 
illetőleg csalás vétség miatt büntetőeljárás, akik vélhetően 
utazó bűnözők. A Veszprémi Rendőrkapitányság 
felhívja az idős korosztály figyelmét az ilyen és 

hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények 
megelőzésére, ami elejét veheti a potenciális áldozatok 
anyagi veszteségének, esetleges pszichés sérüléseinek.  
 
Ehhez az alábbi biztonsági szabályok betartása 
szükséges: 
 Váratlan telefonhívás, vagy a idegen érkezése esetén legyen 

különösen óvatos és gyanakvó! 
 A hivatalosság látszata ne legyen elegendő a bizalom 

elnyerésére, az ellenőrző kérdések feltevésének 
mellőzésére. 

 Az ismeretlen személynek a küszöbön kívül tartása vagy a 
másik fél által kezdeményezett telefonhívás indoklás 
nélküli megszakítása nem modortalanság, sokszor az 
egyetlen megoldás a további komplikációk elkerülésére. 

 Közüzemi szolgáltatóink, akiknek ügyfelei vagyunk, ismerik 
az ügyintézéshez szükséges adatainkat, így ezek utólagos 
megadására nincs szükség. Amennyiben az adategyeztetés 
valamilyen okból mégis szükségessé válik, akkor azt 
mindenképpen az adott cég ügyfélszolgálati irodájában 
célszerű megtenni. 

 Bankkártyáját soha ne adja ki a kezéből, bankkártya 
adatokat soha senkivel ne osszon meg! 

 Idegent, házalót ne engedjen be a lakásába, még akkor sem, 
ha olyan cég alkalmazottjának mondja magát, akit jól 
ismer, akivel rendszeres kapcsolatban áll. A döntő 
elsősorban az, hogy a konkrét személyt ismeri-e. 
Amennyiben nem, úgy ne nyisson ajtót neki! 

 A postai kézbesítő nem hoz forgalomba hamis pénzt, de 
nem is rendelkezik szakértelemmel ilyen bankjegyek 
kiszűrésére, munkáltatója ilyen feladattal nem bízza meg. 

 Idegenek váratlan megjelenése, vagy szokatlan 
telefonhívások esetén ne hozzon elhamarkodott döntést, 
kérje fiatalabb hozzátartozói segítséget, szükség 
esetén hívja a rendőrséget az ingyenesen hívható 
06-80-555-111-es "Telefontanú" zöld számán, a 107, 
vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén. 

 
A Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési hírleveléből 
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Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték Zircen 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az egészségügyi intézmény több dolgozójának és egyik 
osztályának teljesítményét méltányolta az ünnepségen. 
Semmelweis-napi jutalomban részesült Kis-Varga Éva, Németh 
Erika, Torkos Rudolfné, Kajtár Gábor és Molnár Ferenc. 
Főigazgatói dicséretet kapott Horváth Fanni, Rédlingné Szakács 
Anasztázia és a Krónikus Belgyógyászati Osztály. A kórház ebből 
az alkalomból nem csak azokat jutalmazta, akik kiemelkedően 
vagy hosszú távon jól teljesítettek a saját területükön, hanem 
valamennyi intézményi dolgozót. A főigazgató hangsúlyozta, a 
pozitív eredmény mind ennek az „áldásos” munkának a 
hozadéka. 

Varsányi Attila, az egészségügyi intézmény gazdasági 
igazgatója vetítettképes előadás során mutatta be a kórház elmúlt 
tizenhárom évben végbement fejlesztéseit, honnan hová jutottak 
el mintegy másfél évtized alatt. Az építési beruházások 
összességében 2,5 milliárd forintot tettek ki, melyhez nem 
kevesebb, mint 551 millió forint önerőt kellett biztosítani. A 
látványosabb beruházások mellett kisebb, de az intézmény 
életében szintén fontos fejlesztések is megvalósultak az elmúlt 
évek során. A legújabb, hamarosan átadásra kerülő projektet, a 
Krónikus Belgyógyászati Osztály fejlesztését is bemutatta 
képekben a gazdasági igazgató.  

– Ha a médiákat nézzük és hallgatjuk, ahol gyakran a 
valóságnak egy kiragadott szelete által alkotunk véleményt a mai 
magyar egészségügy állapotával kapcsolatban, akkor úgy 
gondolom, hogy itt Zircen elmondható az, ami nagyon gyakran 
nem szerepel a médiákban, hogy magas színvonalú szakmai 
munkát végeznek jól felszerelt intézményekben a dolgozók – 

mondta pohárköszöntőjében Ottó Péter polgármester. 
Hozzátette, nemcsak az ünnepnap során kell erről szót ejteni, 
hanem a mindennapokban is, hogy az egészségügy általános 
megítélése a helyi példák által is javuljon, a betegek bizalommal 
forduljanak orvoshoz, ápolóhoz.  

Az egészségügyi dolgozóknak azt kívánta, hogy legyen részük 
minél több sikerélményben, a betegek és a rájuk bízottak 
megbecsülésében, nem utolsósorban – amiért ők is fáradoznak 
nap mint nap az embertársaikért –, hogy legyen jó egészségük.   

(kg)
 
 

Fejlesztések és bemutatkozások a félév zárásaként 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A képviselő-testület elfogadta a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Nádai 
Tamás tűzoltó őrnagy, a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság parancsnoka bemutatkozását követően szóban is 
beszámolt a szervezet elmúlt évéről. Mint azt megtudtuk, a működési 
területük a megye 37 településére terjed ki. A tavalyi esztendőben 
287 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat és 310 műszaki 
mentést végeztek. Zircre mindössze egy alkalommal kellett 
vonulniuk, a többi káreseménynél a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 
avatkozott be. A tűzoltóparancsnok a megelőzés fontosságára hívta 
fel a figyelmet, amelyben az állampolgároknak is szerepük van. 
Hangsúlyozta továbbá a fiatalok bevonását, az utánpótlás 
biztosítását. Ennek érdekében egyre több rendezvényen 
mutatkoznak be és felvilágosító előadásokat is tartanak az 
iskolákban.    

Mint arról korábban hírt adtunk, önkormányzatunk 122 millió 
forintos pályázati támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program 
keretében Akli városrész szennyvízkezelésének a fejlesztésére. A 
projekttel kapcsolatban több döntést is hozott a képviselő-testület, 
így elrendelte a közbeszerzési eljárás indítását és a vállalkozó is 
kiválasztásra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás lefolytatására. A 2019. évi közbeszerzési terv módosítása is 
ezzel a beruházással összefüggésben történt.  

A szintén folyamatban lévő, „Zirc – zöld város a Magas-
Bakonyban” projekt építési kivitelezéséhez a műszaki ellenőr 
kiválasztása történt meg. Az általános iskolai konyha 
infrastrukturális felújítására, fejlesztésére is pályázik az 
önkormányzat, erről már egy rendkívüli ülésen döntés született, s 
most az ezzel kapcsolatos további lépéseket is megtették a 
döntéshozók. Az étkeztetési beruházás tárgya a konyha belső 
felújítása, átalakítása, napelemes rendszer telepítése és új konyhai 
eszközök beszerzése. 

Piaci alapon bérbe adja az önkormányzat a tulajdonában lévő, 
Alkotmány u. 8. alatti, 50 négyzetméter alapterületű, összkomfortos, 
felújított lakást, melyre pályázat kerül kiírásra. 

A képviselő-testület arról is határozott, hogy a Zirci 
Városüzemeltetés Nonprofit Kft. alaptevékenysége 2018. évi adózott 
eredményének, mint a közhasznú tevékenység elmúlt évi 
maradványának 10 913 000 forintos összegét a közszolgáltatás 2019. 
évi finanszírozása során figyelembe veszi, úgy, hogy ezen összeg 

fejlesztési célokat és dologi céltartalékot képezhet. Az Alkotmány 
utcai sportpálya fenntartásának, üzemeltetésének második félévi 
finanszírozását elvonja a társaságtól, hiszen a létesítményt július 1-
től az FC Zirc üzemelteti.  

A térségből három település, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály 
és Csesznek 2020. január 1-től kifejezte csatlakozási szándékát a 
védőnői szolgáltatáshoz, ezért volt szükség a Zirci Járás 
Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosítására, 
melyet a társulás május végi ülésén jóváhagyott és a zirci képviselő-
testület is elfogadta a módosított okiratot.  

Építési telkek kialakításával kapcsolatos döntés is született. A 
helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendeletben 
több beépítésre szánt területen is kijelölésre került lakóterület, 
ugyanakkor az építési telkek kialakítása az ahhoz szükséges közmű 
infrastruktúra hiányában nem történt meg. Az önkormányzat egy 
korábbi döntés eredményeként ezen területek tulajdonosainak a 
megkeresésével kezdeményezte az építési telkek kialakítását, első 
körben az abban való együttműködésre mérte fel a hajlandóságot. A 
vélemények, visszajelzések függvényében döntött a testület, hogy 
előzetes költségbecslést készít a Mayer-tó utca környezetében lévő 
telkekre és az ettől nyugatra fekvő gazdasági területre, a 
Tündérmajorban lévő telkekre, valamint Kukoricaföld városrészben 
útépítésre.  

A Zirc város új településszerkezeti tervéhez kapcsolódó, pótlólag 
beérkezett igények kapcsán előzetes döntéseket is hozott a képviselő-
testület. Tárgyalásokat kezdeményez az önkormányzat a VEOLIA 
Energia Magyarország Zrt.-vel a városi fűtőművek üzemeltetési 
szerződésének a város számára előnyösebb feltételek érvényesítése 
melletti módosítási, meghosszabbítási lehetőségeiről. Előterjesztés 
készül ezzel kapcsolatban a képviselő-testület szeptemberi ülésére. 

Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói 
döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester az 
Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület részére ajánlotta fel 274 850 
forint összegű honoráriumát. Boros Dénes a Gazdasági, Turisztikai 
és Környezetvédelmi Bizottság külső tagja és dr. Kovács László 
képviselő az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára mondott le 
tiszteletdíjáról, előbbi 214 767 forint, utóbbi a Bányásznapi 
megemlékezés megvalósításához 119 313 forint összegben.  

A képviselő-testület a tájékoztató jellegű napirendek keretében 
tudomásul vette a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatóját a 
vagyon kezeléséről és felhasználásáról. (kg) 
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Kalandos Keddek  
• Július 16. Tündérmajor Gyülekező: 8.45, Országzászló Emlékmű. Program: túra, 
ipiapacs 1-2-3, lovas kocsikázás, szalonnasütés hozott anyagból. Program költsége: 500 
Ft/fő. Érkezés: 14.30. • Július 23. Porva-csesznek – Csesznek Gyülekező: 8.45, 
Országzászló Emlékmű. Program: túra, várlátogatás, pajzsra fel, játékos lovagi torna 
Program költsége: 700 Ft/fő + útiköltség. Érkezés: 15.20. • Július 30. Eplény, Ámos-
hegyi kilátó Gyülekező: 8.35, Országzászló Emlékmű. Program: túra a kilátóhoz, 
mezítlábas tanösvény. Program költsége: útiköltség. Érkezés: 14.00 óra.  
 
XXI. Bakonyi Betyárnapok Augusztus 2-3. Zirc, Alkotmány utcai rendezvénytér  

Átadják a Reguly-ligetet  
A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 
által megálmodott és támogatók 
segítségével létrejött Reguly-liget 
ünnepélyes átadása a Barátság Parkban 
július 14-én (vasárnap) 11.30-kor.   
 
A Városi Könyvtár Nyári 
olvasópályázata augusztus 30-ig.  

 
 

Hegyet festettek falra a zirci diákok  
 
Június 18-22. között hetedik alkalommal vettek részt zirci művészetis 
diákok a Badacsonytomajon rendezett Szín-Vonalas táborban. 
 

Az idei projekt izgalmasnak ígérkezett, hiszen 
Tapolcán festettek meg egy hosszabb 
falszakaszt a belvárosban a Polgármester Úr 
felkérésére. A 15 zirci diák a Tóti-hegyet 
„vitte a falra” együttes erővel. A Balaton-
felvidéki tanúhegyek sorához Somogyi Győző 
festőművész művei adták az inspirációt, aki 
az avatóünnepségen személyesen gratulált az 
elkészült festményhez. A fal-átadásnál a Szín-
Vonal AMI igazgatónője, Baranyai Zoltánné 

kiemelte: „Nemcsak azért volt nehéz együtt alkotni, mert kevés idő állt rendelkezésre, 
hanem azért is, mert egymáshoz kellett alkalmazkodni és összedolgozni az összes 
csoportnak!” A gyerekek emellett ráébredhettek az alkotó munka társadalmi 
hasznosságára, környezetszépítő hatására. A közös alkotásból kivette a részét Kovács 
Blanka, Bittmann Boglárka, Ruttkay-Miklián Emma, Endresz Luca, Gurobi-Zab 
Zorka, Molnár-Takács Flóra, Dörnesz Kincső, Valler Hanna, Kadnár Dóra, Varga 
Lívia, Mór Barbara, Kovács Kata, Kovács Luca, Fazekas Ármin és Fodor Marcell. A 
falmunkálatok mellett az ősszel megrendezésre kerülő Pisztráng Fesztiválra is 
készültek festett kukák. Az alkotás mellett kirándultak, fürödtek, fagyiztak, 
játszottak, nem utolsósorban nagyon jól érezték magukat! 

Gurobi Bernadett  
 

 

Alkotásokkal életre keltett élővilág  
 
A Múzeumok Éjszakája program keretében adták át az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeuma által meghirdetett „Bakonyi bükkösök 
élővilága” című rajz- és videópályázat díjait. Kiállítás nyílt a rajzokból és a 
nyertes mozgóképek is bemutatásra kerültek a SarokGalériában.  
 
A múzeum felhívására összesen 68 rajz és 24 videó 
érkezett, Zirc mellett sok különböző helyről adtak 
be pályázatot. Dr. Kutasi Csaba múzeumigazgató 
elmondta, a pályázatok elbírálásánál nemcsak az 
esztétikai és a technikai szempontokat vették 
figyelembe a zsűrizők, hanem nagyon fontosnak 
tartották a kijelölt témát, azaz hogy ténylegesen a 
bakonyi bükkösök élővilágát mutassa be az alkotás. 
A kiállítást Gurobi Bernadett, a Szín-Vonal 
Alapfokú Művészeti Iskola zirci telephelyének 
tanára nyitotta meg, egyben az alkotásokat is 
értékelte. Mint felkészítő tanár fontosnak nevezte a pályázási lehetőséget, hiszen mint 
mondta, egy gyermeknek a munkája akkor nyeri el igazán az értelmét, amikor az alkotását 
elküldik valahová, vagy bemutatásra kerül. Hozzátette, a felkészítők számára némi 
nehézséget okoz, hogy nemcsak a rajz szépségét és a művészeti technikát kell ilyenkor 
megtanítaniuk, hanem a természettudós szemével is kell egy kicsit nézni a témát. Az első 
alkalommal kiírt videópályázattal kapcsolatban fontosnak tartotta megemlíteni, hogy 
ezzel az eszközzel sokkal többet el lehet mondani, mint a rajzzal, a győztes csapat a 
környezettudatosság fontosságára is felhívta a figyelmet.  
 
A térségi vonatkozású eredmények. Rajzpályázat: 7-8 évesek: 2. Nagy Martina (Zirci Reguly 
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Villax Ferdinánd Tagiskolája, Olaszfalu. 9-10 
évesek: 1. Jani Mirtill (Szín-Vonal AMI), 3. Varga Lívia (Szín-Vonal AMI). Különdíjasok: Mór 
Barbara (Szín-Vonal AMI), Kukoda Boglárka Mariann (Villax Ferdinánd, Olaszfalu). 
Videópályázat: 1. Simon Nóra, Pilise Noémi, Deézsi Leonóra Csenge (III. Béla Gimnázium, 

Művészeti Szakgimnázium és AMI), Deézsi 
Linda Enikő (Borzavár-Porvai Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk., Borzavár). 
2. Szemmelveisz Dalma, Wittmann Kinga 
(Szín-Vonal AMI). 3. Pacher Pálma, Tóth 
Anna (Szín-Vonal AMI).  
 
 

 
 

Rendkívüli híradás 
 
Igazán egyedi élményben lehetett 
részük mindazoknak, akik július 
4-én figyelemmel kísérték a Stúdió 
KB–Zirci Televízió heti híradását.  
 
A megszokottól eltérően az egyik 
legnézettebb országos kereskedelmi 
csatorna híradós szerkesztő-
műsorvezetője köszöntötte a helyi 
televízió nézőit. A rendkívüli alkalom 
Rábai Balázs (képünkön) számára is 
különlegesnek bizonyult, hiszen ahogy 
elmondta, szülővárosa televíziójának 
képernyőjén első ízben debütált. Nagy 
örömmel és némi izgalommal fogadta a 
felkérést, hogy egy műsor erejéig általa 
értesüljenek a zirciek és a környékbeliek 
az aktuális, legfontosabb hírekről. Rábai 
Balázst már gyermekként foglalkoztatta 
a közélet, s az esti híradó is része volt 
mindennapjainak – már akkoriban is 
örömmel töltötte el a tájékozottság. A 
hírolvasás után, a Stúdió KB-nek adott 
interjúban beszélt arról is, milyen 
élmények érték őt a rádiózásban, a tévés 
szakmában. A jövőre nézve bízik abban, 
hogy még sokáig a televízió képernyőjén 
át informálhatja az embereket, habár ő 
maga is egyértelműen látja, hogy az 
online média egyre nagyobb teret hódít. 
A sok munka mellett kikapcsolódásra 
kevés ideje jut, de hangsúlyozta, hogy 
igyekszik hetente ellátogatni szüleihez 
Zircre, ahol igazán fel tud töltődni – ha 
pedig egy kis mozgásra vágyik, szívesen 
kerékpározik a Balatonon. (csl) 
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A legfontosabb hivatás a lélekhez szól 
 
Megyei szintű kitüntetésben részesült Takács Nándor 
Istvánné, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola igazgatóhelyettese, 
közoktatás-vezetője.  
 

A kitüntetést a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója, 
Szauer István előterjesztésére adta át az általános iskola 
tanévzáró ünnepségén Hontai-Cziráki Marianna, a Veszprémi 
Tankerületi Központ igazgatóhelyettese és Csősziné Molnár 
Katalin tanügyi referens.  

A Gárdonyi Géza kisregénye alapján Lámpás névre 
keresztelt díjat ebben az évben alapította a Veszprémi 
Tankerületi Központ és a Pedagógusnaphoz kapcsolódóan a 
kiemelkedő oktató-nevelő munka elismeréseként, a több 
évtizeden át kifejtett áldozatos és eredményes munkáért kerül 
átadásra. Megyénkben összesen öten kapták meg a díjat, 
közöttük Takács Nándor Istvánné, aki a zirci járásban elsőként 
részesült az elismerésben. 

„Régen egy közösségben a pap, az orvos és a tanító volt a 
falu szellemi-lelki irányítója, a közösség építője. Minden időben a 
legfontosabb hivatás az, amelyik a lélekhez szól. Szerencsénkre 
újra és újra vannak közöttünk olyan pedagógusok, akik 
kimeríthetetlen erővel, bátran, meghátrálás nélkül végzik ezt a 
nemzedékeken átívelő munkát” – olvasható Takács Nándor 
Istvánné laudációjában, aki negyvenöt évvel ezelőtt kezdte 
pedagógusi pályafutását a Fejér megyei Ercsin. Ténylegesen 
közel félévszázadot ölel már fel az eddigi tanári pályafutása, 
hiszen a gyes miatt is – házasságából két gyermek született, akik 
szintén a pedagógusi pályát választották – csak egy-egy évre 
hagyta el a katedrát. Dolgozott osztályfőnökként, 
munkaközösség-vezetőként, intézményvezetőként. Számos 
tanulmányi verseny szervezője, illetve felkészítő tanárként 
sikereket ért el a saját szakterületén.    

– Megható volt számomra, hogy egy újonnan alapított díjat 
elsőként vehettem át Zircről, úgy érzem, ez a városnak is egy 
üzenet – indítja a „Lámpás fényénél” a gondolatokat a 
Bakonybélben élő, 2016 óta Zircen tanító pedagógus. Azt 
mondja, olvasta már korábban a díjalapításra ihletet adó művet, 
de most újra a kezébe vette, s úgy látja, hogy a könyvben szereplő 
népi tanító életútja rokonítható az övével. Lámpásként indult el 
faluról falura, s megharcolta azokat a küzdelmeket, amelyek 
óhatatlanul a népi tanítóskodással járnak.  

A székesfehérvári születésű pedagógus elmeséli, hogy 
édesanyja indíttatására választotta ezt a pályát. Szülei fontosnak 
tartották a tudást, nagy elvárásokkal, szigorú elvek mentén 
indították útjára őt. Történelem-orosz szakos tanárként végzett a 
Pécsi Tudományegyetemen, majd később teológiai végzettségre 
is szert tett. Ercsi, Polgárdi, Pázmánd, Szany települések iskoláin 
keresztül vezetett útja a Bakonyba. Nagyon büszke rá, hogy a 
rendszerváltozás után katolikus iskolává lett szanyi intézmény 
névadásából is kivette a részét, hogy aztán hasonlóképpen 
cselekedjen Bakonybélben, ahol a kétezres évek elején kezdett 
dolgozni.  

Az azóta már a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola tagintézményeként működő 
bakonybéli iskola esetében az általa javasolt, történelmi 
vonatkozású Szent Gellért névre esett a választás. Az intézmény 

fejlődését segítő eszközpályázatok hosszú sora valósult meg a 
vezetése alatt, a legközelebb a szívéhez mégis a „Tudás Kútja” áll. 
Felkeltette az érdeklődését az iskola udvarán hullámpalával 
letakart kútgyűrű, s egy kis utánajárást követően kiderült, hogy 
annak mélyén élő forrásvíz van. Bibliai hasonlat is lehet ez – 
gondolta –, a tudás forrása, s a kezdeményezésére, közösségi 
összefogás eredményeként felújították a kutat, elkészült a ma is 
nagy becsben álló alkotás. 

Csalódásként élte meg, hogy nem sikerült megtartani a 
bakonybéli iskola önállóságát, de a gyermeklétszám csökkenése 
miatt nem mutatkozott más alternatíva. A zirci általános 
iskolához történő 2007-es integrációt követően tagintézmény-
vezetőként dolgozott, majd néhány évvel ezelőtt megpályázta, s el 
is nyerte a bázisintézmény igazgatóhelyettesi állását.    

Vezetőként mindinkább azt vallja, hogy a tanítás szolgálat, 
gyermeknek, kollégának, szülőnek szeret minden tekintetben a 
rendelkezésére állni. „Személyiségének alapvető jellemzői a 
hivatástudat, gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, a 
közösségért érzett felelősség és a tanulókkal való foglalkozásban 
az eredményesség” – hangzott el a méltatásában. Keresztény 
világnézetű, de hangsúlyozza, hogy ezt sohasem éreztette 
munkája során, kizárólag a szakmát helyezi előtérbe, ezzel 
szeretne „világítani” a tanuló diákságnak.          

A legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy el tudja magát 
fogadtatni a diákokkal, hiszen más világot élünk már, a tanárnak 
ki kell vívnia tekintélyét az osztály előtt. Lépést tart a modern kor 
vívmányaival, alkalmazza is azokat a módszerei során, s ha 
éppen áramszünet van, akkor „Judit néni” a magyar televízió 
egyes csatornájáról jelentkezik, s a tatárjárásról tudósít… 
Fontosnak tartja, hogy egy pedagógus mindig meg tudjon újulni, 
s már mutatja is, hogy mi az, ami újabban az oktatómunka 
fejlődését szolgálja, az iskola javára lehet majd fordítani.  

Tervei között szerepel, hogy összefoglalja eddigi 
pályafutásának tapasztalatait, hiszen az elmúlt közel ötven év 
során sok mindenben változtak az oktatási módszerek. A 
gyűjtemény azonban még várat magára, a könyv nyitott marad, 
hiszen annak a lámpásnak világítania kell. (kg) 

 
 

Fotópályázati felhívás! 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat kreatív fotópályázatot 
hirdet Határtalan értékeink címmel két kategóriában, 
általános iskolák felső tagozatos diákjai és középiskolás 
diákok számára.  

„Örökítsétek meg, ami fontos számotokra a 
településeteken! Lehet az építészeti vagy természeti érték, de 
akár a település kiemelkedő személyisége, csoportja vagy 
gasztronómiai különlegessége!” – olvasható a pályázati 
felhívásban.  

A pályázatokat postán vagy személyesen lehet beadni a 
Veszprém Megyei Önkormányzat címére, 8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. Beküldési határidő: 2019. augusztus 
16. A pályamunkákon fel kell tüntetni a fotó címét, a pályázó 
nevét, életkorát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím).  

A legjobb művek alkotói értékes jutalmakban 
részesülnek. Valamennyi fotó kiállításra kerül a 
testvérmegye, a székelyföldi Kovászna megyében 
megrendezésre kerülő Kürtőskalács Fesztiválon.  

A pályázattal kapcsolatban további információt a 
88/545-011-es telefonszámon vagy a 
beregszaszi.zsolt@vpmegye.hu e-mail címen lehet kérni.  

Takács Nándor Istvánné a „Lámpás díj” díszoklevelével 
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Walla Géza, tündérmajori 
földbirtokos 1864–1924 

 
A Walla család tagjainak Zirc környékén két helyen is volt 
birtokuk. Walla Gyula és családja Kardosréten, Walla Géza, 
majd unokaöccse Walla Ferenc pedig Tündérmajorban volt 
birtokos. Olasz eredetű család, nemességet a 17. században 
kaptak. Nemesi címereslevelüket 1656-ban Trencsénben 
hirdették ki. A család leghíresebb tagja dr. Walla Ferenc 
(1813-1870) híres orvosprofesszor, a Rókus kórház szülész 
orvosa, Szendrey Júliának is nőorvosa volt. Disszertációjának 
címe: Értekezés a tetszhalálról. Pest, 1840. Öt fia született: 
Ferenc (1856) numizmatikus, tanár Bécsben, Gyula (1857) 
okleveles gazda Kardosréten, László (1859) katonatiszt, 
birtokos Pápán, Géza (1864) a későbbi tündérmajori 
földbirtokos, Béla (1866) szülész-nőgyógyász Pesten.  
 
Tündérmajor eredetileg a gróf Esterházy család cseszneki ágának 
tulajdona volt, egy vadászházuk állt a majorban. A 19. század végén 
Hilbert Ferenc (1849-1919) győri mészáros és sertéskereskedőhöz 
került a majorság, aki sertéshízlalással is foglalkozott. A Zirc és 
Vidéke 1908 tavaszán hírül adta, hogy Hilbert Ferenc földbirtokos 
parcellázta a területet, 68 magyar család érkezett ide Bács megyéből, 
Adáról és Moholról, akik később Borzaváron is letelepedtek. Hilbert 
a tisztilakot 6 hold földdel a tanító számára megtartotta. 1909 
tavaszán a birtokot báró Vay Imre pozsonyi lakos, földbirtokos vette 
meg, aki néhány nappal később autóbalesetben meghalt. Így került a 
birtok a nórápi nagybérlő, Walla Géza, és apósa, Chmell Gusztáv 
tulajdonába. 
 

Walla Géza a középiskolát Bécsben, a Teréziánumban 
végezte, majd a Magyaróvári Gazdasági Akadémián tanult. Itt 
szerezte meg az alapját annak a tudásnak, amivel a 
tündérmajori birtokát modern gazdasággá tette.  

29 évesen megnősült, felesége a budapesti Chmell 
patríciuscsalád szép, fiatal 18 éves lánya, Chmell Margit lett. 
A tragédia a nászúton következett be, a Budapesti Hírlap 
1893. február 25-i számában „A nászút halottja” címmel 
számol be az eseményről. A házasság harmadik hetében egy 
bécsi fogadóban véletlen tűzvész áldozata lett a fiatalasszony, 
hajsütés közben könnyű reggeli ruhája lángra kapott, nem 
tudtak segíteni rajta. Walla Géza többé nem nősült meg, 
örököse, és a tündéri birtok tulajdonosa unokaöccse, Walla 
Ferenc lett.  

Walla Géza 1894-től katonai szolgálatot teljesített, 
honvédhuszár hadnagy lett. 1897-ben a nórápi gazdaságot 
bérelte, és az ezredéves kiállításon jó termelésért kiállítási 
érmet nyert. 1909. szeptemberben a Budapesti Hírlap tudósít 
arról, hogy a „Zirc közelében fekvő Tündérmajor Chmell 
Gusztáv kereskedelmi tanácsos, és ennek veje, Walla Géza 
birtokába szállt át.”Chmell Gusztáv jómódú ember volt, 
Budapesten, a Belgrád rakparton lévő üzletében Bösendorfer 

zongorákkal kereskedett. Volt anyagi alapja annak, hogy a 
birtokot modernizálják, kiépítsék. Már 1911-ben arról ír a 
zirci helyi lap, hogy Tündérmajorban felépült a szeszgyár. De 
épült magtár, istállók, és cselédlakások is. Walla Géza kezdte 
az egykori vadászlakot kibővíteni, a jelenlegi kúria építésével. 
Tündérmajort mintagazdasággá fejlesztette. Ritkaság és 
érték, hogy az egykori teljes majorság minden épülete a mai 
napig áll. 

Walla Géza nemcsak a gazdasággal törődött, a kultúra is 
fontos volt számára. A Veszprémi Múzeumot lelkesen 
támogatta, a Tündérmajor területén talált halomsírok leleteit, 
és más őskori csontleleteket is ajándékozott a múzeumnak 
1911-ben. 

„A felsőtündéri népiskola” címmel cikk jelent meg a 
Köztelek c. lap 1916. december 23-i számában. Ebben 
méltatják Walla Géza földbirtokos érdemeit, aki 1915 nyarán, 
tehát a világháború alatt építtette a kettős célú épületet. 
Kommer József fővárosi műépítész tervei alapján egyrészt 
iskolát építettek 28 gyerek részére, de ha a tanterem 
dobogója mögötti szép faragott fakeretű ajtót kinyitották, a 
mögötte elhelyezett oltárt láthatóvá vált, és az iskola átalakult 
kápolnává. Walla Géza Báor Margit tanítónőt alkalmazta, aki 
az 1-4. osztályt, és az ismétlő osztályosokat is tanította, igazi 
kultúrmunkát is végzett. A kápolnát néhány éve 
példamutatóan felújították. 

A major gazdasága is mintaszerű volt. Modern gépeket 
vásárolt, az Astra gázeke faszénnel működött. Tagja volt a 
Veszprém megyei Talajművelő Rt-nek, ami mezőgazdasági 
gépek beszerzésével, javításával és üzemben tartásával 
foglalkozott. Közéleti szerepvállalása is jelentős volt, a 
vármegyei törvényhatóságban is munkálkodott, a Győrvidéki 
Fakereskedelmi Rt igazgatósági tagja, a Zircvidéki 
Takarékpénztár igazgatósági tagja, a Zirczi Villamosművek Rt 
igazgatósági tagja, a Balatoni Cemetgyár Rt igazgatósági 
tagja. Tündérmajorban un. agyaggyárat is létesített.  

1924. szeptember 13-án, 60 éves korában hunyt el. A 
Veszprém Vármegye c. lap nekrológjában leírta, hogy a 
„Szeretve tisztelt, nemeslelkű földesúr holttestét a zirci apát, 
dr. Werner Adolf szentelte be, majd a kerepesi úti családi 
sírboltjában helyezték nyugalomra. A temetésen ott voltak 
Jankovich-Bésán Endre, Holitscher Károly, Purgly Pál, és 
testvérei: Walla Béla, és Walla Ferenc.” 
 
 
 
 Kempelen Béla: Magyar nemesi családok. Bp., Grill, 1911-1932. 11. 

kötet 
 Virág Zsolt: Magyar Kastélylexikon. 11. Veszprém megye kastélyai és 

kúriái. – Bp., Fo-Rom Invest, 2012. 
 Veszprém Vármegye évfolyamai 1921-1926. 
 Zirc és Vidéke 1905-1919. 

     Cuhavölgyi Klára 
 

                             
     A felsőtündéri egyesített iskola és kápolna 
      távlati képe (Forrás: Köztelek c. lap 1916)   Szeszgyár épült 1911-ben                                              Walla Géza és a Chmell család kriptája a 
                                                 Fiumei (Kerepesi) úti temetőben 
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Egy életre szóló befektetés az egészségbe  
 
Kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő 
oklevelét vehette át Döméné Janni Ildikó iskolavédőnő, 
a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Védőnői 
Szolgálatának munkatársa.  
 

A kitüntetést Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának államtitkára adta át a védőnők napjához 
kapcsolódó ünnepségen, a Pesti Vigadóban. A zirci védőnő ebben 
az évben megyénkből egyedüliként vehette át Kásler Miklós 
miniszter magas szintű elismerését.  

Több oklevelet is magával hoz, s önzetlenül nem a sajátját 
mutatja először, hanem azt a miniszteri elismerést, amelyet a 
védőnői kollektívájuk kapott 2005-ben. Már nem teljesen 
ugyanazok a munkatársak, de Ildikó büszke rá, hogy ilyen 
kolléganői vannak, azt mondja, bárki megkaphatta volna ezt a 
díjat, hiszen valamennyien nagyon lelkiismeretesek és 
szakmailag felkészültek. Azért nem 
véletlen, hogy éppen őrá esett a 
választás, nem ez az első kitüntetése, egy 
másik díszokirat a tulajdonából a Közép-
Dunántúli Régió „Kiváló Védőnője” 
elismerésről tanúskodik, melyet 
pontosan tíz éve vehetett át. Aztán végre 
kinyílik a legújabb oklevél, a szép 
bársonykötés a legfontosabb adatok 
mellett egy negyedszázados pályát takar.   

– Pontosan huszonöt évvel ezelőtt 
végeztem a főiskolán, s rögtön munkába 
tudtam állni. Akkor még a Zirci Erzsébet 
Kórház volt a munkáltatónk, majd 
2004-ben kerültünk át az akkori Zirci 
Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központhoz – idézi fel a kezdeti 
időszakot Ildikó, akinek egyetlen 
munkahelye volt eddig, csak a 
munkáltatója változott.  

El lehet mondani, hogy Ildikó egész 
életét végigkísérte a védőnői szolgálat, 
már kiskorában is arról álmodott, hogy 
olyan szakmája legyen, melyben a 
gyermek és az egészségügy jelen van. 
Nagyon korán „be lett oltva” későbbi 
munkájának szeretetével, emlékszik, nem volt olyan gyermekkori 
estéje, hogy kihagyta volna unokahúga vagy unokaöccse 
fürdetését. Nem is lehetett kérdés a pályaválasztásnál, hogy 
merre és hogyan tovább, tisztán látta maga előtt a jövőképét. A 
gyermekekkel való foglalkozás a családi környezetre is jellemző, 
édesanyja egy ideig óvónőként dolgozott, a nagynénje is óvónő 
volt, nővére pedig pedagógusnak tanult. Előfordult, hogy 
édesanyja mellé szegődve vigyázott a kisgyerekekre az olaszfalui 
óvodában. Az egészségügyi pálya iránti vonzalma is már 
fiatalkorában megmutatkozott, vöröskeresztes, honvédelmi 
szakkörökön vett részt, megismerte a betegápolást, a kórházi 
légkört.  

Jelenlegi szakterületén 2005 óta dolgozik, ekkor nyitottak 
iskolavédőnői státuszt a városban, melyet jelenleg ketten 
töltenek be a zirci járás összes iskoláját lefedve. Az érzékszervi 

vizsgálatoktól kezdve a gyermekek mentális-testi egészségi 
állapotát követik nyomon négyszemközti beszélgetésekkel az 
általános iskola Köztársaság utcai telephelyén kialakított védőnői 
szobában, amely egyben egy tanácsadói helyiség, orvosi 
rendelőnek minősül. Itt nem felejti el megemlíteni intézményük 
korábbi vezetőjének, Koósné Stohl Ilonának a nevét, a kezdeti 
nehézségek után ő közbenjárására sikerült helyet biztosítani az 
iskolavédőnőnek.  

Hiszen nem volt akkor ez egy kiforrott szakma, nekik kellett 
taposni az utat. Manapság már egy kidolgozott munkaterv 
mentén dolgoznak, a tanévhez igazodva. A hivatás 
sokrétűségéből fakadóan állandó egyeztetés történik az 
iskolaigazgatókkal, tantestületekkel, orvosokkal, társszakmák 
képviselőivel. A szűrővizsgálatok, mélybeszélgetések mellett 
elsőtől a nyolcadik osztályig egészségneveléssel is foglalkozik, 
szakköröket, táborokat szervez, versenyekre viszi a diákokat, 
akik megyei szinten is jó eredményeket érnek el. Fontosnak 

tartja, hogy iskolai előadásai 
interaktívak, figyelemfelkeltőek 
legyenek, igazodva a mai fiatalság 
életritmusához.  

A díj büszkeséggel tölti el, számára 
ez egy igazolás a munkája minőségéről, 
ugyanakkor hangsúlyozza, felelősség is 
egyben, hogy a továbbiakban is így kell 
folytatni. Láthatóan azonban nem 
aggódik attól, hogy ez nem fog 
sikerülni, hiszen a gyermekek 
őszintesége, odafigyelése, nyitottsága 
ösztönző hatással van rá, ezáltal 
mindig meg tud újulni. Munkája 
legfőbb elismerésének a 
visszajelzéseket tartja, amikor fiatal 
felnőttként látja viszont az egykor 
gondozása alatt lévő diákokat, és arról 
mesélnek, hogy az egészségügyi pályát 
választották, vagy az általa szervezett 
tábort követően sikeres vizsgát tettek 
elsősegélyből.  

Hivatása a mindennapi életében is 
jelen van, gyermekei születésétől 
kezdve „hazavitte a munkáját”, és azt 
mondja, ezért is érzi benne magát 

igazán jól. Hangsúlyozza, a minőségi egészségnevelés 
lehetőségének megteremtésében nagy szerepe van 
munkáltatójának, Nagyné Fáró Katalinnak, a Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének, aki igyekszik minden 
pályázati lehetőséget megragadni, ami az intézmény, s ezen belül 
a védőnői szolgáltatás fejlesztését célozza. A nemrégiben átadott 
új tér, az eszközök mind-mind a hatékonyabb munkavégzést 
szolgálják, most már a lakosság felé is tudnak nyitni, ennek 
jegyében indítottak különböző felvilágosító és egészségmegőrző 
tanfolyamokat, tornákat.  

Ildikó a védőnői szolgálatot egy jól jövedelmező 
befektetéshez hasonlítja. Az eredmény nem látszik azonnal, de ha 
a gyerekekbe épített egészségtudatos gondolkodás a 
gyakorlatban érvényesül később, akkor elérték a céljukat – 
megtérül életre szóló áldozatos munkájuk. (kg) 

 
 

Bőséges folyadékátvitel a hőségben  
 
Múltbéli hagyományt elevenítettek fel a Retro Véradás 
életre hívói Zircen, s már a rendezvénynek is van egy 
kisebb múltja: negyedik alkalommal várták a véradókat 
a régi idők hangulatát idézve.  
 

Akik a rekkenő hőség ellenére is eljöttek szép számmal: 37-
en nyújtották a karjukat ismeretlen embertársaiknak – 
tájékoztatott Magyar Lászlóné területi vezető. Örömét fejezi ki, 
hogy egy irányított véradás is sikeresnek bizonyult, négy egységet 

gyűjtöttek össze ezen a 
június végi napon egy 
helyi lakos számára a 
semmi mással nem 
pótolható folyadékból.   

A regisztrált véradók 
számát tekintve ismét 
túlteljesítette a kitűzött 
célt a Magyar 

Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete. A véradókat sörrel, 
virslivel látták vendégül, ebben a Zirci Apátsági Manufaktúra, a 
Vezir-Hús Coop Kft. és a Wolf Pékség volt a segítségükre. (kg) 

Döméné Janni Ildikó a miniszteri elismerő oklevéllel 
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ZIRC IEK MÁ SHOL 

 

A pápalátogatástól Pünkösdig 
 
Piros és fehér muskátlik üde, zöld leveleikkel – ez az 
első kép, ami felidéződik bennem az utunkról. Minden 
udvarban ott voltak. 

 
Sétáltunk felfelé a somlyói Kegytemplomhoz az eső áztatta 

utcán, hogy részt vegyünk Ferenc pápa történelmi jelentőségű 
miséjén a csíksomlyói nyeregben. A színek szürkék, több napos 
eső utániak. Késésben voltunk. Muskátlik. „Milyen helyesek ott 
az ablakban! Annál a háznál meg a lépcsőkön! Minden háznál 
piros és fehér egy ládában, zöld levelekkel…” – villámcsapásként 
ért a felismerés. Ebben a pillanatban érkezett meg a lelkem is 
Erdélybe. 

Kilencedmagammal indultunk útnak azzal a céllal, hogy 
június 1-jén meglobogtassuk a „Zirc” feliratú zászlót a 
csíksomlyói nyeregben, mikor Ferenc pápa feltűnik a 
pápamobillal és hogy ugyanezt egy héttel később a búcsún is 
megismételjük. 

Az út hosszú, a hegyek vadregényesen tökéletesek. Ivóban a 
Madarasi-Hargita lábánál vertünk tábort. Innen indultunk 
minden nap az utunkra. Tettük ezt azon a napon is, mikor a pápa 
Csíksomlyón misézett. Sok mindent lehetett hallani, olvasni az 
esemény előtt a látogatásról, talán pont ezért nem tervekkel, 
hanem nyitottsággal indultuk neki a napnak. Nyitottsággal, ami 
nagy pillanatokat eredményezhet. Ezt persze nem éreztük még 
akkor, amikor rendőrök állítottak félre minket az erdő szélén 20 
kilométerrel a célunk előtt. Azt ígérték csak néhány perc, de fél 
óra várakozás után biztossá vált, hogy késni fogunk. Szemerkélő 
eső, egy tucat veszteglő ember egy rendőrrel, térerő nélkül az 
erdő szélén. Fekete autók jöttek és az egyik autó lehúzott 
ablakából Ferenc pápa integetett. Nekünk. 

Nyitottság, nagy pillanatok. 
Vitatkozhatunk azon, kihez jött el a pápa, milyen céllal, azok 

a piros, fehér muskátlik a zöld leveleikkel válaszoltak. Csendesen 
pompázó, néma színfoltjai voltak azon a napon a történelemnek. 

A szentmise kezdetén kiderülő égbolt, az erdők 
visszhangozta magyar énekek, Ferenc pápa aranyrózsája, az 
ismeretlenül nyúló, segítő kezek a sárban, mind-mind további 
ajándékai voltak a napnak. Felemelő élmény személyesen átélni. 

A következő napjaink Erdély-járással teltek. Hihetetlen, 
hogy húsz év után még mindig akadnak helyek, ahol nem 

jártunk, pedig látni érdemesek: Székelyvarság végeláthatatlan 
tanyabokrai a Csorgókő-vízeséssel, a Madarasi-Hargita kopjafái, 
vagy az Orbán Balázs barlang a Vargyas-szorosban. Mind olyan 
helyek, amik kis csapatunk tagjai közül valakinek minden nap új 
tapasztalatot jelentettek. 

A természetjárást kulturális programokkal is színesítettük: 
rácsodálkoztunk Székelyudvarhely látnivalóira, Székelyderzsen a 
világörökség kincseit gazdagító unitárius templomot látogattuk 
meg, felkerestük Kányádi Sándor sírját és Petőfi Sándor 
körtefáját, amiről „azt beszélik ő látta volt verset írni utoljára” 
(Kányádi Sándor idézet a körtefa alatt álló emléktábláról). 

Programjaink felsorolása természetesen nem teljes, de kell a 
hely az erdélyi vendégszeretetnek, mert abból is kivettük a 
részünk. Volt előre megbeszélt találkozó és véletlenszerű is, amik 
mindenhogyan örömteli, szívélyes és emlékezetes 
különlegességei voltak az utunknak. 

Székelyföldi látogatásunkat a csíksomlyói pünkösdi búcsúval 
koronáztuk. Azon személyesen már nem, de lélekben még ott 
maradtam. Gondolataimban láttam a népviseletbe öltözött 
zarándokokat fészekaljaikkal leereszkedni a nyeregbe, hallottam 
felzendülni a himnuszokat, csodáltam a Csíki-medencét és újra 
elsétáltam a muskátlis házak előtt. 

Biztos vagyok benne, hogy ezen a napon még szebben 
tündököltek azok a piros, fehér virágok a zöld leveleikkel és, hogy 
a színeik a szívekbe is beragyogtak.  
 

Az útitársak megbízásából írta: Ujvári Ivett 

 
 

 
 
Szép eredmények születtek az Eb-n  
 
Nyolc arany-, két bronzérem, három 4. hely, négy 5. hely, egy 6. 
és két 8. hely volt a termése a zirci Ritmus Tánc- és 
Mozgásművészeti Egyesületnek a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség Európa-bajnokságán, melynek Balatonfüreden 
adott otthont a közelmúltban. A táncoslányok a látványos 
gálaműsor után a tavaszi versenyszezont is szépen zárták.  (kg)   
 

HIRDETÉS 

 


