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Élhető világot az utánunk jövő generációknak!
Lapunk megjelenésének napja a Föld napja. Április 22-én különféle
eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet
bolygónk természeti környezetének megóvására. A napot 175
országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg.
Április 8-9-én „Kertbarátok Ünnepe – Tavaszi zsongás a Bakonyi Zöldkörrel”
címmel szervezett programot a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház
az
MTM
Bakonyi
Természettudományi
Múzeumának
közreműködésével. A szervezők a Bakonyi Zöldkör programsorozaton keresztül
szeretnék felhívni a figyelmet a sokasodó környezeti-környezetvédelmi
problémákra, azok életünkre, környezetünkre gyakorolt hatására. A szervezőktől
megtudtuk, hogy a havi rendszerességgel megtartott alkalmakon megoldási
lehetőségeket vázolnak fel, szem előtt tartva a környezettudatosságot, a
klímavédelmet, bolygónk élővilágának érzékenységét és egyensúlyát, hogy egy
élhető világot hagyhassunk az utánunk jövő generációknak. Ez évi programjaik
között találhatunk előadásokat, bemutatókat, ökokert közös meglátogatását,
filmvetítéssel egybekötött beszélgetéseket, kézműves foglalkozásokat és
workshopokat.
A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB április 8-ai
húsvétváró programjának is volt „zöld” arca, a kicsit szeles időjárás ellenére
elkezdődött a Művelődési Háznál a a közösségi kert kialakítása, amelyet majd
fűszer- és gyógynövényekkel ültetnek be a közösségek.
Példaértékű volt a közelmúltban a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola szemétgyűjtési akciója is. Balázsné Györek
Zsuzsanna, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója pedig a környezettudatos törekvéseikről beszélt egy
riportban. (Összeállításunk az 5. oldalon folyatódik)

A zirci általános iskola diákjai a zöldhulladékot gyűjtik össze a
tavaszi nagytakarítási akciójuk keretében (Fotó: Lingl Zoltán)

Május 7-én megnyílik a Zirci Termelői Piac, várják a vásárlókat (2. oldal)

Új szolgáltatással bővülve újraindult
a fül-orr-gégészeti rendelés Zircen

KÖLTÉSZET-ÜNNEP
CSUJA IMRÉVEL

Egy év szünetet követően újraindult a fül-orr-gégészeti szakrendelés
városunkban, az ehhez diagnosztikai hátteret biztosító audiológiai
szolgáltatással kiegészülve.
A fül-orr-gégészeti
szakrendelés és az új
audiológiai szolgáltatás a
Zirci Erzsébet KórházRendelőintézet járóbetegszakrendelőjének második
emeletén érhető el.
Ünnepélyes keretek között,
a városvezetés
közreműködésével adták át
rendeltetésének a
hallásvizsgálati rendelőt.
A képen Ottó Péter
polgármester és dr. Vermes
Tamás kórházi főigazgató
jelképesen megnyitja az új
audiológiai rendelőt
(Bővebben a 3. oldalon)

Csuja Imre Jászai Mari-díjas, érdemesés kiváló művésszel ünnepelték a
Magyar Költészet Napját Zircen. Akik
április 9-én az „Imi, mondj egy verset!”
című önálló estet választották, nem csak
egy szavalattal lettek gazdagabbak.
(7. oldal)
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
A Bakony erdeibe egy félelmetes sárkány költözött, nem kis
riadalmára minden itt élő embernek. Kihirdetjük tehát, hogy
MINDENKI, aki itt él és mozog, légyen az férfiú, vagy gyenge
fehérszemély, gyermek vagy aggastyán,
ÁPRILIS 23-án, 14.30 órakor jelenjen meg a tettek mezején
/Művelődési Ház, Alkotmány utca 14./, hogy ama gaz fenevadat
közösen legyőzvén, méltóképpen megünnepelhessük
jó SZENT GYÖRGY urunk becses neve napját!
Az ünnepet agyafúrt játékokkal, gólyalábas
kikiáltókkal és szívhez szóló szép muzsikával kívánjuk
megülni, György Urunk páncélos lovagjai körében.

Kiosztásra került a német adomány
Április 8-án szétosztásra kerültek a Traunsteinből
érkezett adományok. Hédl Evelin, a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke elmondta, óriási volt az érdeklődés,
kígyózó sorban vártak a reggel 9 órai nyitásra, és az
adományhalmaz pár órán belül elfogyott. A legnagyobb kereslet
az asztali számítógépek, monitorok, ágyruhák, törölközők,
gyerekjátékok iránt volt, melyek hamar gazdára leltek. A készlet
erejéig minden odalátogató húsvét alkalmából ajándékban
részesült, melynek tartalma egy 6 darabból álló pohárkészlet,
fűszercsomag volt. A megjelentek sorra mondtak köszönetet a
Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, mert az
adománnyal nagy anyagi terhet vettek le a vállukról. Még aznap
délután a kék színű gyermek-kerekesszék is átadásra került,
melyet a tíz éves veszprémi Jázmin nevű kislány vehetett át.
Szemében látszódott az izgatottság és a boldogság. Előre
láthatólag idén ősszel újabb szállítmányok érkeznek, a pontos
időpontról mindenkit időben értesíteni fognak. Várják továbbá a
lakosság részéről a visszajelzéseket, hogy milyen eszközökre
lenne nagy szükség, mert leginkább erre irányulna a keresés.

Az átalakuló világban is szellemi támpont

Halálának 162. évfordulóján gróf Széchenyi Istvánra emlékeztek
Zircen. Beszédet Egervölgyi Dezső (képünkön) mondott, aki
hangsúlyozta, Széchenyi életműve ezen átalakuló világban is
nyújt olyan szellemi támpontokat, melyeket az ember
neveltetésénél fogva magával hoz és használ. Három idézetet is
tolmácsolt a szónok, melyek kapcsán hozzáfűzte, hogy az Isten,
Haza, Család hármasság jelenti a megmaradásunkat. A Zirci
Országzászló Alapítvány és az Országos Széchenyi Kör Zirci
Csoportjának közös szervezésű megemlékezésén Bittmann
Károly köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepség végén az
emlékező szervezetek elhelyezték koszorúikat gróf Széchenyi
István szobránál. KG
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Május 7-én nyit a Zirci Termelői Piac
Megnyílik a Zirci Termelői Piac a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház mögötti területen.
A piacot a Penny-parkoló felől lehet megközelíteni, és
október végéig minden szombaton 8-12 óráig lesz
nyitva.
A Zirc és környékének kistermelőit összefogó piacon friss
zöldséget, gyümölcsöt, termesztett gombát, befőtteket,
savanyúságokat, süteményeket, füstölt húsárut, sajtokat és
tejtermékeket, illetve még rengeteg termelői finomságot,
valamint termelői kézműves termékeket lehet majd
vásárolni.
Az üzemeltető Vidéken "Bénázók", a vidéki életet
támogató Egyesület keresi a piacon szívesen
megjelenő környékbeli kis- és őstermelőket, erre
jelentkezni a videkenbenazokegyesulet@gmail.com e-mail
címen, vagy a +36 20 618 1816-os telefonszámon lehet.
Jelenleg nagy erőkkel folynak a május 7-i megnyitó
szervezési munkái, melyre a szervezők szeretettel várják a
vidéki ízek és kapcsolatok szerelmeseit.
Közeleg az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde értesíti a szülőket,
hogy a 2022–2023-as nevelési-gondozási évére történő
beiratkozásra a zirci bázisintézményben április 28-án, április 29én és május 2-án 6.30 és 17.00 óra között, a lókúti és a borzavári
tagóvodában egyaránt április 29-én és május 2-án 7.00 és 16.00
óra között van lehetőség.
Javasolják mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2022.
augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket, illetve a
2022–2023-as nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai
ellátást.
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Új szolgáltatással újraindult a fül-orr-gégészet Zircen
(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy Tamás, a szolgáltatást végző Otonet Kft. vezetője
méltatta dr. Tuboly Csaba főorvos szerepét, aki megszervezte az
orvosi hátteret. Kiemelte az egészségügyi intézmény partnerségét
és a városvezetés jelenlétét. Beszélt arról is, hogy Fajd Veronika
személyében egy kiváló szakember végzi majd a vizsgálatokat és
speciális ellátások is elérhetők lesznek.
Dr. Vermes Tamás, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
főigazgatója hangsúlyozta, hiányzott a városnak ez a kényszerű
okok miatt abbamaradt szakrendelés, sőt minőségi lépés történt
az ellátásban, hiszen egy komplex szolgáltatás várja ezentúl Zirc
és térségének lakosságát. Hozzátette azt is, hogy intézményük
mindenben támogatja ezt a tevékenységet.
Dr. Tuboly Csaba főorvos elmondta, egyéves szünet után
sikerült újraindítani Zircen a fül-orr-gégészeti rendelést. Több
irányból érkezett a felkérés, és az új szolgáltatással együtt egy
teljes körű ellátást tudnak biztosítani fül-orr-gégészeti és
hallásrehabilitációs szempontból is.
Ottó Péter polgármester is üdvözölte az új ellátási formát,
örömét fejezte ki, hogy ez a szolgáltatás elérhető lesz helyben,
annál is inkább, mert Magyarországon minden tizedik ember
küzd valamilyen hallásjellegű problémával, ő is közéjük tartozik.
Bizalmát fejezte ki, hogy magas színvonalú ellátást fognak
biztosítani Zirc és környékének lakói számára. (kg)

Csapatmunkával gondoskodnak a lakosság minél jobb minőségű és
komplex ellátásáról. Balról: dr. Tuboly Csaba fül-orr-gégész főorvos, az
egészségügyi intézmény részéről Kuzman Ágnes vezető asszisztens és dr.
Vermes Tamás főigazgató, Fajd Veronika audiológus, Szegedi Szilvia, az
Otonet Kft. kereskedelmi vezetője, Ottó Péter polgármester és Nagy
Tamás, a szolgáltatást végző cég ügyvezető igazgatója

Megváltották a húszezredik jegyet a helyi járaton
A közelmúltban kerek számot
ért el a kiadott vonaljegyek
száma a zirci helyi járaton.
Májusban lesz öt éve, hogy Zirc
Városi Önkormányzat átvette
működtetésre a
személyszállítási
közszolgáltatást gazdasági
társasága, a „Zirci
Városüzemeltetés” Nonprofit
Kft. üzemeltetésében.
Az, hogy az utazásra feljogosító
kis papírfecnin a kettes szám
mellett két nulla tűnik fel, nem
Bors Károly
meglepő, hiszen kétszáz forintot kell autóbuszsofőr mutatja a
fizetni a menetjegyért. Nemrégiben húszezredik eladott
azonban négy nulla is került a kettes jegyet. Az egyik
mögé: Bors Károly, a helyi járat legnagyobb forgalmat a
szakmai vezetője, egyben egyik nap folyamán a Rákóczi
autóbuszsofőre
kiállította
a térről negyed háromkor
húszezredik jegyet a volán mögött, induló járat bonyolítja le
meg is örökítette a pillanatot.
munkába
menésről,
ügyintézésről,
A
közösségi
közlekedés
a
bevásárlásról, egyéb úti célról. Az
nyolcvanas évek elején indult be Zircen,
önkormányzat által újabban létesített
a városközponttól távolabb kiépülő
Kossuth utcai megállóhelyet is egyre
lakótelepek váltották ki az igényét.
nagyobb számban veszik igénybe az
Nagyon sokáig, több mint harminc éven
utazás végcéljaként, közelében van a
keresztül
a
térségben
működő
postahivatal és a háziorvosi rendelő is.
közlekedési
vállalat
végezte
a
Kuti Zoltán, a helyi járatot
személyszállítási közszolgáltatást, majd
üzemeltető „Zirci Városüzemeltetés”
2017 májusától az önkormányzat átvette
Nonprofit Kft. ügyvezetője kérésünkre
azt, azóta a feladatot a gazdasági
adatokat szolgáltatott az utasforgalom
társasága látja el.
és az értékesített jegyek, bérletek
A városi logóval felmatricázott, kék
számával kapcsolatban.
és sárga járművek két autóbuszvezetővel
Az év első három hónapjára
naponta mintegy 130 kilométert tesznek
készített
kimutatásból kiderül, hogy
meg annak érdekében, hogy az
átlagosan mintegy 50-50 teljes árú,
igénybevevő lakosságot Zirc egyik
illetve kedvezményes bérletet és több
pontjáról a másikra szállítsák. Továbbra
mint háromszáz menetjegyet adnak el
is sokan élnek a szolgáltatás adta
havonta. Kukoricaföldek és Erdőalja
lehetőséggel, legyen szó iskolába,

városrészek mellett a menetrend részét
képezi a Bedeco-járat, sőt a legtöbb
teljes árú bérletet a zirci cég részére
értékesíti a gazdasági társaság, amely az
évek óta fennálló partneri kapcsolatért
ezúton is köszönetét fejezi ki. Ezen a
vonalon célzottan üzemi dolgozókat
szállítanak, de minden polgár igénybe
veheti a járatot.
Az idei év első hónapjában több
mint négyezer utast számláltak, a
legtelítettebb délelőtt a 06:50-kor és
07:20-kor induló, délután a 14:15-ös és
a 15:15-ös járat.
Naponta átlagosan kétszáz főre
tehető a kora reggeltől késő délutánig
szolgálatot teljesítő helyi járat forgalma.
KG
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Zircen vetélkedtek a megyei nyugdíjasklubjai
Egy év kihagyást követően újra megrendezésre került a nyugdíjasklubok
sakk- és rejtvényfejtő versenye, melynek immár hagyományosan Zirc
városa adott otthont.
A házigazda Zirc Városi Nyugdíjas Klub részéről Pék László klubvezető
köszöntötte az egybegyűlteket, örömét fejezte ki, hogy újra találkozhatnak a
nyugdíjasklubok és hangsúlyozta, ez az első rendezvénye az évben a megyei
szervezetnek. Külön köszöntötte Ottó Péter polgármestert, aki tavaly kiérdemelte a
„Idősbarát Polgármester” címet.
Köszönetét fejezte ki a helyszínt biztosító és a lebonyolításban is közreműködő
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény jelenlévő
vezetőjének és a támogatóknak, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
rendezvény. Beszélt arról is, hogy június 3-án immár huszadik alkalommal kerül
megrendezésre Zircen a kórustalálkozó, és szeretnék ünnepélyes keretek között
megtartani a kerek számot elérő hangversenyt.
Az alaphangot Vadász Józsefné, a zirci nyugdíjasklub tagjának dalcsokra adta
meg, melybe a közönség is bekapcsolódott, jó hangulatban, vidáman várták a
feladványokat és a sakkpartit.
Ottó Péter polgármester is köszöntötte a nyugdíjasklubok jelenlévő tagjait.
Örömét fejezte ki, hogy elfogadták a meghívást a hagyományőrző, tavaszindító,
megyei hatókörű, Zircen megvalósuló programra. A klubvezető által említett
elismerésre reagált, mint mondta, ez nem az ő érdeme, hanem az aktív zirci
nyugdíjas csapaté, akiknek a közreműködésével ez a rendezvény és a templomi
kórustalálkozó is évtizedek óta megvalósul. Hozzátette, örömmel hallgatta a
népdalokat, melyben a máig sokak emlékezetében élő Békefi Antal gyűjtéseit is fel
lehetett fedezni. A közművelődési teremben amatőr fotósok alkotásaiból nyílt
kiállításra is felhívta a figyelmet a városvezető. Azt kívánta a nyugdíjasoknak, hogy a
program jó hangulatát vigyék magukkal és kísérje ez végig az egész évet. Sok sikert és
nemes küzdelmet kívánt valamennyi versenyzőnek.
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Együtt alkotni és
vidáman szórakozni
Kézműves-foglalkozásokat és
bábkoncertet kínált az
érdeklődőknek a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház
és Stúdió KB, így várva a húsvétot.
A „Húsvétváró” rendezvénynek a
Művelődési Ház adott otthont, ahol
háromfajta kézműves-foglalkozás közül
választhattak kicsik és nagyok. A
Magyar Kultúra Lovagja címmel is
minősített Bakó Ildikó tojásfestő, népi
iparművész vezetésével, az asztalokat
körülülve hímes tojásokat festhettek a
résztvevők, Fodróczi Kármen kosárkötő
a siba korbács készítésének rejtelmeibe
avatta be a közönséget, míg az erdélyi
születésű Mezei-Rácz Ferenccel, a
Fehérvári Népművészeti Egyesület
tagjával gyékényt fonhattak a vállalkozó
kedvűek.

Tojásfestés Bakó Ildikó népi iparművésszel

Ottó Péter polgármester köszöntötte a nyugdíjasklubokat, Vadász Józsefné népdalokkal kedveskedett

A kézművesek szebbnél szebb
alkotásait is meg lehetett tekinteni,
kosarakból, hímes tojásokból nyílt
alkalmi
kamarakiállítás
az
„alkotóműhelyek” közvetlen közelében.
A napot Kalap Jakab koncertje
zárta, mely az előzetes várakozásoknak
megfelelően
nagy
népszerűségnek
örvendett, a bábszínházzal ötvözött
zenei műsor telt házas közönséget
hozott.

A Békefi Antal Városi Könyvtár részéről Bieberné Réz Ágnes igazgató is szólt az
egybegyűltekhez, mint mondta, örömmel segítik a klub munkáját és biztosítanak
helyet évről évre a rendezvénynek, hiszen a nyugdíjasok példaértékű aktivitása őket
is egyfajta pozitív energiával tölti fel.
A főszervező Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesület
képviseletében Czingler Sándor ismertette a lebonyolítással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat.
Eredmények: Keresztrejtvény: 1. Dorner Zoltánné (Diabetes Klub, Ajka), 2.
Márton Lászlóné (Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja), 3.
Kun Zsuzsanna (Diabetes Klub, Ajka). Sudoku: 1. Márton Lászlóné (Fegyveres Erők
Veszprém), 2. Kun Zsuzsanna (Diabetes Klub, Ajka), 3. Kosár Gáborné (Öröm-Forrás
Nyugdíjas Klub, Kádárta). Sakk: 1. Szabó Vilmos (Ajka), 2. Kurics László Endre, 3.
Kósa Ernő (mindketten Bakonyszentlászló).
A helyezettek érmet, oklevelet és egyéb ajándéktárgyat is átvehettek az
eredményhirdetésen.
A vetélkedő játékosan, tombolasorsolással zárult, azok, akiknek a székszáma
megegyezett a kihúzott sorsjegyek számával, a támogatók által felajánlott
ajándéktárgyban részesültek.
A zirci nyugdíjasklub – szintén támogatók jóvoltából – vendégül is látta a
verseny résztvevőit. KG

Kalap Jakab telt házas koncertje (Fotó: WS)

A délelőtt folyamán a kicsit szeles
időjárás
ellenére
elkezdődött
a
közösségi kert kialakítása, amelyet majd
fűszer- és gyógynövényekkel ültetnek be
a közösségek.
A rendezvény a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
szervezésében, „A Bakony, a mi
otthonunk!”
projekt
keretében,
pályázati forrásból valósult meg. (kg)
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Zöld iskolává szeretne válni a gimnázium
Gondozzák a kertjüket, begyűjtik a használt sütőolajat, szeretnének
komposztálni – Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatónő beszélt a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
környezettudatos törekvéseiről.
– Szeretnénk zöld iskolává válni, és mindent megteszünk a környezettudatosság
érdekében, fontosnak tartjuk, hogy diákjainkat is erre a szemléletre neveljük –
hangsúlyozta Balázsné Györek Zsuzsanna, a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Hozzátette, ez a fajta
gondolkodás nemcsak a tanóráikon jelenik meg, hanem több olyan programot, akciót
szerveznek, amely hozzájárul a céljuk eléréséhez.
A gimnázium egyike azon zirci intézményeknek, amelyek használt sütőolaj-begyűjtő
pontként működnek, erről körkép formájában legutóbbi lapszámunkban olvashattak.
Az április 20. és 26. közötti Fenntarthatósági témahét keretében több olyan
megmozdulást is tartanak az iskolában, amely a környezettudatosság jegyében zajlik. Az
egyik ilyen nagyobb projektjük, hogy minden osztályuk két tanórában különböző
munkálatokat végez majd az iskola területén, legyen szó szemétszedésről, fák metszéséről,
levelek összegyűjtéséről.
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Tavaszi zsongás a
Bakonyi Zöldkörrel
(Folytatás az 1. oldalról)
A program első napján „Ősi
gyümölcsfajták napjainkban – avagy
használd, mire az való!” címmel tartott
előadást dr. Pottyondy Ákos, aki az
Ürmös Porta családi gazdaság
irányításával foglalkozik. A résztvevők
megismerkedhettek különféle
gyümölcsfametszési és oltási
technikákkal. Az előadó kiemelte a testszellem-lélek egységét, miként a
természetre odafigyelő ember gondol a
körülötte élő növények igényére,
mértékkel, hálával és örömmel tekint a
kezei közt növekvő élőlényekre.
Megismerhettük az ősi gyümölcstájfajták ültetésének előnyeit, melyek
jobban alkalmazkodnak a helyi
környezeti viszonyokhoz.
A második napon a hideg, esős idő
ellenére is szép számmal vettek részt az
érdeklődők a programokon. Legelőször
Gazdag Zoltán bakonybéli kertész
beszélt a növénybarát kertről, majd
Sinkovics Csenge madarász tartott
érdekes, színes és átfogó előadást a
természetvédelemről a gyermekek
nyelvén. Gyönyörű standját mindenki
megcsodálhatta az előadását követően.
Nem maradhattak el a kézműves
foglalkozások sem: Cz. Budai Katalin
vezetésével a bútorfestés technikáját
segítségül hívva készültek el a
veteményesben jól használható
sorjelölők, Marton-Bőczy Boglárka
műhelyében pedig ezeknek jelölőknek
kavicsra festett verzióit alkothatták meg
az érdeklődők. Nagy sikere volt a kerti
magok ültetésének is, ami nagy öröm,
hiszen a saját termesztésű ételeink által
jelentősen csökkenthető ökológiai
lábnyomunk, s jó, ha ezzel a gyerekek
minél kisebb korban tisztában vannak.

Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatónő büszkén mutatja az egyre szebben pompázó kiskertjüket

A néhány évvel ezelőtt kényszerű okok miatt kivágott fák helyére telepített sövények,
növények szépen megeredtek, ezeket is tovább fogják gondozni a kertszépítő akció
keretében. Hagyományteremtő jelleggel életre hívott kezdeményezésük, hogy a végzős
osztályok közösen elültetnek egy fát az udvaron, mely emlékeztet arra, hogy a zirci
gimnázium diákjai voltak.
Az intézmény vezetője egy másik új elképzelésükről is beszél, a témahét keretében
terveznek egy komposztálót létrehozni az iskola területén, ezzel kapcsolatban már
egyeztetések történtek az önkormányzattal. Nemcsak a gimnázium zöldhulladékát lehetne
komposztálni, hanem akár a szomszédos lakótelep lehulló leveleit is fogadnák az
intézmény területén kialakítandó gyűjtőben, ez a projektjük azonban még sok előkészítő
munkát igényel.
Nem elégszenek meg a környezet szépítésével, építésével, a művészeti
szakgimnázium egy madárodú-projekten is dolgozik: a művészetis diákok megtervezik és
el is készítik a madárodúkat, melyek az iskola fáira kerülnek majd kihelyezésre, és
remélik, hogy a következő téli időszakban már a diákok által alkotott etetőkből
csipegethetnek a madarak.
Az intézmény vezetője örömét fejez ki, hogy az Ulrichné Tamási Ivett tanárnővel
közösen megírt biodiverzitásos pályázatuk eredményesnek bizonyult, és másfél millió
forintos támogatást nyertek el. A projektet – melynek középpontjában a Bakony biológiai
sokfélesége áll – az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma szakmai segítségével
valósítják meg, tárlatvezetésre, előadásokra is sor került már a témában, az
anyaggyűjtéshez pedig több kiránduláson vesznek részt a diákok. A végcél egy
nagyszabású kiállítás lesz, melyet a tervek szerint több helyen is meg lehet majd tekinteni.
A pályázatban részt vevő középiskolások létszámának növekedése bizonyítja, hogy a
fiatalokat igenis érdekli a környezetük, és szeretnének tenni a megóvásáért. Az igazgatónő
hangsúlyozza, ebben a szemléletben szeretnék továbbfolytatni a munkát a kollektívával.
KG

Magot ültetnek a program résztevői

A legifjabb és az idősebb kertbarátokat
csodás, tavaszias ebéd várta: a Bakonyi
Finnbarátok Köre Egyesület tagjai
fantasztikus tavaszi szendvicskrémeket
és medvehagymás ételeket készített
számukra. A programra Czoma Nóra
vidám, tavaszhoz kapcsolódó
meseelőadása tette fel a koronát, majd
értékes és a kiskertben jól használható
ajándékok találtak gazdára a programot
lezáró tombolasorsolás alkalmával.
A program a „A Bakony, a mi
otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-202100002 pályázat keretében valósult meg.
Szöveg és fotó: Szervezők
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SZENT BERNÁT TITKAI
Tavaly jelent meg Hujber Zoltán, írói nevén George
Aurum első könyve, Szent Bernát titkai címmel. A
szerzővel készült interjú második részét közöljük.
– Tavaly megjelent műved címe: Szent Bernát titkai. Miért
ragadott ennyire magával a 12. század legnagyobb hatású
gondolkodója, Clairvaux-i Szent Bernát személye? Igaz, hogy
már
kisiskoláskorodban
beleivódott
gyermekkori
fantáziavilágodba?
– Olvasmányélményeim során a templomos lovagrend, a
szabadkőművesek, a román kori építészet, a gótika kialakulása, a
ciszterci rend térnyerése, idővel valahogy egy egésszé álltak
össze. Mindegyik történetnél felbukkant Szent Bernát
meghatározó alakja. Alsó tagozatos diákként a hittanórákat az
Apátságban tartották, ott, ahol a ministránsok beöltöznek a
szentmisére. Kevesen voltunk, így elfértünk a kényelmetlen
háttámla nélküli padokon. Jobb oldalt a fiúk, bal oldalt a lányok.
Velem szemben egy hihetetlen precizitással kifaragott mellszobor
volt, közvetlenül az ablak mellett, alatta gót betűkkel: St. Bernát.
Az arcvonások és a gót betűk a mai napig megmaradtak
emlékezetemben. Egy esetleges „azonosításnál” tudnám, kit
kellene keresni.
– A már életében szentként tisztelt, halála után az
egyházdoktorok sorába iktatott Bernát rendkívül kiemelkedő
munkássággal bírt. Egymaga 68 monostort alapított, milyen
érdemei voltak még, kérlek, említs néhányat!
– Szent Bernát hitélettel kapcsolatos
életművét nálam avatottabbak elemzik. Ezeket
nagyrészt én is olvastam, olvasom. A könyv
szempontjából azonban a világi Szent Bernát
képét kellett előtérbe helyeznem. Szent Bernát
rendkívül sokoldalú személy volt. Szerencsére
sok írása fennmaradt és életrajzi adatai is elég
beszédesek. Szent Bernát élettörténetét, ha
lecsupaszítjuk, láthatjuk, hogy adott egy húsz
év körüli fiatalember, aki közel harminc
családtagjával, rokonával kéri felvételét a
Citeaux-i Apátságba azzal a céllal, hogy a
világtól elvonultan, szigorúbb eszmények
mellett kötelezzék el magukat. Rövidesen
Bernát apát lesz Clairvaux-ban és életében az
egyházi kötelezettségei mellett a kora középkor
politikai-vallási irányítójává válik. Bernát egyik
tanítványa az első ciszterci pápa, III. Jenő
meghirdeti a II. keresztes hadjáratot. Bernát
gyújtóhatású szónoklataival részt vállal a
seregek toborzásában. VII. Lajos francia király,
a hadjárat egyik vezetője két évre kikerül az
európai politika fősodrából. Bernát a Szent
Dénes apátság vezetőjét, Suger apátot a király
távollétében miniszteri székbe ülteti. Eközben
kiterjedt levelezéseket folytat hitéleti és világi
témákban, egyengeti a Templomos Lovagrend útját és sorra
alapítja a ciszterci apátságokat. Ha belegondolok abba, hogy
mindezt mobiltelefon, internet nélkül valósította meg, mai
szemmel nézve egyszerűen elképesztő teljesítmény úgy, hogy a
hitét végig megtartva ugyanaz az ember maradt, aki annak idején
kérte felvételét Citeauxba. Élete során a hálózatépítést rendkívüli
szintre emelte és ez általa létrehozott modell a mai napig
működőképes. Városunk is ennek köszönheti létét.
– A könyv történetében fiktív elemek is szerepelnek a valós
események mellett. A történelmi tényeken túl, miért érezted
fontosnak a képzelet szülte világnak is domináns teret adni?
– Elsősorban mozivásznon képzeltem el a cselekményt,
ehhez pedig azt gondoltam, változó helyszínekkel, korokkal egy
izgalmasabb, érdekesebb történetet lehet írni. A képzelet szülte
világot azért néhány esetben zárójelbe tenném. A történelmi
korok tanulmányozásakor szinte minden állításnak, ténynek meg
lehet találni az ellenkezőjét. Kevés tényszerű adat áll
rendelkezésre és ez tágabb teret ad a fantáziának. Robert
Kennedy egyik gondolatát átfogalmazva, sokan úgy látják a
dolgokat, ahogy vannak, és azt kérdezik: miért?; én úgy látom a
dolgokat, ahogy lehetnének, és azt kérdezem: miért ne?
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– A történet azzal kezdődik, hogy 1979 telén egy rejtélyes
idegen érkezik a zirci apátságba, akit útján Szent Bernát vezet.
Tekinthető-e Ő valamelyest a szerző, vagyis a Te alteregódnak?
– Szeretném azt mondani, hogy igen, de az idegen személye
a nagymester, aki rengeteg tapasztalattal, információval bír és
jobbá tudja tenni a világot, egy „megmunkált kő”. Ady Endre
szavaival élve: „kezeli a viharágyút a butaság, sötétség ránk
tornyosodó felhői ellen”. Az Idegenhez képest, én egy
„megmunkálatlan kő” vagyok.
– Mivel volt a legnehezebb megküzdeni az alkotómunka
idején?
– Talán önmagammal. A kezdeti lelkesedést, az első pár sort
nézegetve ígéretesnek tűnt a dolog. Azután a kezdők szerencséje
egy időre magamra hagyott. Mindig találtam indokot, miért ne
üljek le folytatni az írást. Szerencsére az anyaggyűjtés, olvasás
mindvégig megmaradt. Az olvasás érdekes dolog, mert
megfigyeltem, ha egy könyvet leteszek, és utána egyből írok,
akkor tetten érhető az olvasott könyv stílusa, gondolatai.
Hagynom kellett időt, hogy gondolataim letisztuljanak. Az írás
rendszerességet kíván. Adott időben oda kell ülni a gép elé és
bizony meg kell próbálni írni. A gondolataink, mint az
engedetlen kutya mindent csinálnak: szaladnak, játszanak, csak
azt nem, amit kellene. Ezek a tanulás fontos részei. A
legnehezebb talán az, ha az ember hitét veszti. Tudom, ki kell
állni az állhatatosság próbáját. De erről sokkal könnyebb csak
olvasni. Az állhatatosság vallató tisztjei kíméletlenek. Neked
szögezik a kérdést. Tényleg meg akarod csinálni, képes vagy rá
egyáltalán? Az élet közben megy tovább, és számos megerősítést,
erőt kapok. Bejutok Budapesten a Podmaniczky utcai volt
szabadkőműves páholy felújítás alatt
álló épületébe. Ismerve a történetét, ez
bizsergető érzés. Az apátsági műemlékkönyvtárban
lézeres
távmérővel
méreteket tudok venni, és a számok
alátámasztják
feltételezéseim
egy
részét. Részt vehetek Szűcs István
Miklós képzőművész, volt általános
iskolai tanárom elképesztő energiájú, a
történelem iránti szenvedéllyel fűtött
előadásán. A közel két óra, mintha öt
perc lett volna. Igazi flow élmény. A
téma III. Béla. Tehát vannak naposabb
és esősebb időszakok egy könyvírás
folyamán, de amikor a nyomdában
átveszed az első példányt, az az érzés
/mivel csak kezdő vagyok/ leírhatatlan.
– Könyved egyik különlegessége
az is, hogy George Aurum álnéven
jelentetted meg. Milyen megfontolásból
döntöttél e megoldás mellett? S hogyan
történt az irodalmi értelemben is
beszédes szerzői névválasztás?
– Az aurum szó jelentése: arany. A
legendák szerint az alkimisták képesek
egy másik kevésbé értékes fémből több
napi hevítést követően aranyat létrehozni. Paolo Coelho „Az
alkimista” című könyvében részben leírja a folyamatot,
kiegészítve azzal, hogy a folyamat során a tűz és az anyag
figyelése közben elsőként maga az alkimista változik, és csak így
lesz képes az arany előállítására. Természetesen ez nem ennyire
egyszerű történet. Amennyiben szeretnénk mélyebb titkok után
kutatni, elsőként a szimbólumok rosetti kövét kell megtalálnunk.
De ez már egy másik könyv témája. A különböző történetek
olvasása és az írás közben én is sokat változtam. Bizonyos írások
azóta más értelmet nyertek számomra. Egy könyv létrehozása új
felfedezés, amelyben magunkat is újra felfedezhetjük. Számomra
az aurum – mint szó – elsősorban a felfedezés örömét jelenti,
amely olyan értékes, akár az arany. A George Aurum név
egyébként jóval nagyobb szabadságot ad írás közben, bátrabb,
merészebb lesz az alkotókedv. Egy kicsit átlényegül az ember az
írás időtartamára. A név használatával egyébként más terveim is
vannak.
– Terveid között szerepel munkád angol nyelvű fordítása,
valamint a könyv megfilmesítése is. Milyen kilátásokról tudsz
beszámolni egyikkel-másikkal kapcsolatban?
(Folyt→)
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– Az angol fordítás még nem realizálódott, de legkésőbb
jövőre elkészül. A következő év különleges alkalom lesz városunk
életében. Veszprém és a Bakony-Balaton régió lesz Európa
Kulturális Fővárosa. Ez a kitüntető cím kiemelt figyelemmel is
jár. Látok benne lehetőséget. Ami a filmet illeti, még az elején
vagyok. De biztos vagyok benne, hogy ez az évtized a történelmi
témájú filmek között Szent Bernát évtizede is lesz. A könyvem
csak alapot kínál a forgatókönyvíróknak egy látványos sztori
létrehozásához. Csak képzeld el. Ülsz a moziban vagy a tévé előtt,
és látod, ahogy a II. világháború idején egy vadászgép a Zirci
Apátság felé veszi az irányt, és pár percet követően a könyvtár
boltozatába csapódik. Háttérben pedig Antonín Dvorak „Az Új
világ” szimfóniájának negyedik tétele dübörög, és az események
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továbbperegnek Zirc, Párizs, Jeruzsálem helyszíneken. Az
internet világában könnyen találkoznak a lehetőségek. Bizakodó
vagyok. A könyv megjelenését követően elkészült a könyvtrailerem. Aránylag ez egy új műfaj, leginkább mozifilmek előzeteséhez
hasonlítható, csak egy adott könyvre vonatkozik. A YouTube-on
látható, hallható /szentbernattitkai/. A képes könyvajánló
elkészítését Kecskés Zsoltnak, a zenét pedig a Mhorai együttes
tehetséges zenészeinek köszönhetem.
– Dolgozol-e új könyvön? Milyen jövőbeli, megvalósításra
váró ötleteid vannak még íróként?
– Jelenleg még csak körvonalazódik egy új történet a
fejemben, de nem csak Szent Bernátnak vannak titkai.
Csaba Lilla

Csuja Imrével ünnepeltük a Magyar Költészet Napját
(Folytatás az 1. oldalról)
Csuja
Imre
versekhez
való
kötődése
már
kisgyermekkorában kialakult Nagymamája által, akivel – mivel
óvodába nem járt – sok időt töltött. A Nagyanya kisunokájának
már ötéves korától verseket tanított. Így aztán Imre sok-sok
költeménnyel felvérteződött, még mielőtt iskolába ment volna.
Abban az időben az emberek összegyűltek esténként
pletykálkodni, „tanyázni”, – ahogy akkor ők mondták – és
amikor már kifogytak a történetekből, mindig azt kérték: „Imi,
mondj egy verset!”. Innen ered az önálló est címe is.
Csuja Imre kisgyermekként hamar megtanulta, milyen érzés
mások elé kiállni és egy-egy versmondással a hallgatóságra
hatást gyakorolni. Ez az élmény olyannyira meghatározó volt
Imre életében a későbbiekre nézve, hogy végül a színészi pályát
választotta hivatásának, amelyen a vers, a versről való
gondolkodás végig elkíséri.
Mint mondta, felemelő érzés volt rendkívül nagy érdeklődés
mellett a zirci közönségnek is verseket szavalni – miként
felemelő érzés az is, hogy mindenféle korosztály (kicsitől a
nagyig) kíváncsi volt és fogékony a versekre, a hallgatóság együtt
lélegzett Csuja Imrével a Bakony fővárosában.
A színművészt önálló estjei egyre csak megerősítik abban,
hogy újra divatba jött az emberek lelkében a versek iránti vágy.
Csuja Imre szerint nem árt, ha egy színészt a nagyközönség a
versmondó-lírai oldaláról is megismeri, nemcsak az Üvegtigris
„Csoki bácsija” vagy éppen „A mi kis falunk” polgármestere felől.
Ez április 9-én, a Békefi Antal Városi Könyvtár
közművelődési klubtermében tartott esten sem volt másként.
Csuja Imre örömmel, nagy lelkesedéssel és átéléssel vetette bele
magát a versmondásba. Előadásának első részében elhangzottak
olyan közismert költemények, mint Petőfi Anyám tyúkja, Arany
Családi köre, József Attila Eszmélete, Vörösmarty Szózata,
Radnóti Nem tudhatomja. Ezt követte egy Ady-blokk. Adyval
ötvenéves korában kezdett el foglalkozni a színművész és abban

az időben jött egy felkérés a Babits-féle Jónás könyvére, hogy azt
bábvizsgával csinálja meg. Ez így is történt, és ezzel kapcsolatban
aztán elkezdték hívni fellépésekre, de az a 25-30 perc kevésnek

bizonyult. Így elé szerkesztett egy Ady-válogatást, majd kedvenc
„slágerverseit” (ezeket nagyon sokan ismerik, szinte fejből) is
hozzátoldotta a meglévő anyagokhoz, melynek köszönhetően az
önálló est összeállt.
A nagysikerű rendezvény a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB szervezésében jött létre. Az
intézmény nagy örömére szolgált, hogy két év után ismét a
közönség személyes jelenlétével ünnepelhette meg ezt a jeles
napot.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati
támogatásával valósult meg. (csl)

Egyszerre fényben, s vaksötétben – Költészet-napi versünnep
A száz éve született Nemes Nagy Ágnes emlékét idézték meg a
finnbarátok a költészet napjához kapcsolódó műsorukkal.

„Az életművet nem kilóra mérik, nem is oldalszámra, mégis
feltűnő, hogy Nemes Nagy Ágnes mindössze 160 oldalnyi verset publikált.
Fél életét azzal töltötte, hogy tömörített, lefaragott, értelmezett mondatait
a „végtelenből elrekessze”. Versei esszenciák, zeneileg is megkomponált,
kimunkált darabok. Nemcsak a kerek évforduló teszi indokolttá, hogy
megidézzük, hanem az is, hogy évtizedekkel ezelőtt női alkotóként tudott
szert tenni megkérdőjelezhetetlen tekintélyre.”
A műsor összeállító és rendező Wenczel Zsuzsanna elnök Nemes
Nagy Ágnest bemutató gondolatai indították a Bakonyi Finnbarátok
Egyesületének tagjai által előadott irodalmi összeállítást, melyen a száz
éve született Kossuth-díjas költő életútját, emberi és költői hitvallását
idézték meg. A bensőséges hangulatú, gitárdallamokkal gazdagított
versünneppel a Magyar Költészet Napja előtt tisztelegtek a jelenlévők
április 8-án a Művelődési Házban.
Közreműködött Simonffy Andrea, Móricz Jánosné, Encz Ilona,
A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület versünnepével a költészet Müllerné Wenczel Rita, Marton Károly, Stenger Katalin, Móricz János,
napja és Nemes Nagy Ágnes előtt tisztelgett (Fotó: Németh István)
Ujvári László Lehel, Gyurkó Jánosné és Némethné dr. Bakó Gizella. (ei)
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Délután egy órától különböző állatok szivárogtak be az
önfeledten játszó gyerekek szülők közé: érkezett három nyuszi,

Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület, a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB valamint a
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület első alkalommal
rendezett közösen Nyuszi-túrát, melynek erdei
állomásain és a célban sok-sok játékos feladattal vártuk
a családokat április 14-én. A Pintér-hegyi végállomáson
a gyerekekkel együtt tettünk rendet a gézengúz nyuszik
között, és vidám műsorral is köszöntöttük a Húsvétot.
A túra előtti szerdán óriás szalmabála-nyuszit építettünk fel
a Pintér-hegyi játszótérnél, és egy tojásfát is feldíszítettünk a
naponta ott játszó gyerekek nagy örömére. A tavaszi szünet első
napjának reggelén közel húsz önkéntes sürgött-forgott a
Művelődési Háznál.
Tíz és tizenegy óra között folyamatosan érkeztek a túrára
jelentkezők: ötvenhárom kisgyerek (köztük ketten háton
hordozóban) és az őket kísérő harmincnégy felnőtt (anyukák,
apukák, nagyszülők) – összesen nyolcvanheten neveztek a
Nyuszi-túrára.
A családok a két erdei állomáson játékos feladatokat kaptak:
elrejtett tojásokat kellett megkeresni, képeket és betűkből
húsvéti szavakat összerakni, nyuszis dalokat, locsolóverseket
énekelni, illetve elmondani. A gyerekek és a szülők, nagyszülők
lelkesen kapcsolódtak be a játékokba, és örömmel fogadták az
ügyességükért kapott jutalom édességeket.
Litter Beáta, a Művelődési Ház munkatársának vezetésével
izgalmas népi játékeszközök és az intézmény „A Bakony a mi
otthonunk!” pályázati projektjének köszönhetően kézművesfoglalkozás, és persze sok kosárnyi ajándék is várta a túráról
átlag másfél-két óra alatt célba érő családokat.
A húsvétváró kézműves foglalkoztatóban B. Dobos Teréz
népi iparművész, a Magyar Kultúra Lovagja értő vezetésével
száraznemezeléses
technikával
pihe-puha
nyuszikákat
készítettek a gyerekek.
Játékmester csapatunk interaktív népi foglalkoztatója végig
telt házzal „üzemelt”.

egy róka, egy farkas, egy medve és egy szarka, aztán megjött a
vadász és a mesélő is. A fűre telepedő, szépszámú közönség nagy
örömmel fogadta a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
húsvétváró műsorát: Zelk Zoltán és Nemes Nagy Ágnes verses
meséivel varázsoltak el kicsiket, nagyokat. A műsor végén
mindenki együtt énekelte a szereplőkkel a jól ismert nyuszis
dalokat.
Kora délutánig nagy volt a nyüzsgés a Pintér-hegyi
játszótéren. A remekül sikerült nap végén mindenki közös
élményekkel, az óriási szalmabála nyuszinál készített családi
fotókkal, sok ajándékkal, és a közelgő Húsvét hangulatával tért
haza.
A
szülők
és
főként
a
gyerekek
mosolygós
köszönetnyilvánításainak friss élményével a szívünkben már
körvonalazódik egy Reguly-témájú júniusi túra terve, és
decemberben megrendezzük a II. Mikulás-túránkat is.

Újévi Sporthíradó:
Wings Dart Club Zirc
Rövid szünetet követően az év
elején újraindult városunkban a
darts. Két fiatalember összefogott
és felkarolta a Zircen nagy
hagyományokkal rendelkező
sportágat. Új szervezeti formában,
a régi névvel, egy megújuló
klubteremben várják az
érdeklődőket.
– Szponzorok nélkül maradtunk, és
így nehéz volt tovább működtetni az
egyesületet. Fájó pont volt az
életünkben, hogy sajnos meg kellett
szüntetnünk azt – mondja Kaufmann
Krisztián klubelnök, aki az 1994-ben
alapított, városunk hírnevét messze
elrepítő Wings Dart Club egyik
legsikeresebb sportolója, az utóbbi
időben vezetője volt.
– Az év elején megkerestem a
Krisztiánt, hogy mit szólna, ha ezt a
nagy múltú klubot újraindítanánk. Ő
egyből igent mondott, kikérve édesapja,
Kaufmann Ferenc véleményét is, aki
szinten
támogatólag
lépett
fel
mellettünk – meséli a nagyesztergári
Hortobágyi János. Hozzáteszi, jelenleg
huszonkét tagot számlálnak, céljuk,
hogy
utánpótláskorú
játékosokat
toborozzanak, jövőre pedig szeretnének

A zirci darts open harmadik fordulójának résztvevői

elindulni
az
NB
III-as
csapatbajnokságban.
Amolyan kísérleti időszakként
tekintenek az idei esztendőre, egyelőre
klubként alakultak újra és majd a
tapasztalatok függvényében bejelentett
civil szervezetként folytatnák tovább a
munkát. Az eredmények már most
mutatkoznak, hiszen visszatért az élet a
Művelődési Ház darts helyiségébe, az
edzések
mellett
rendszeresen
bonyolítanak le versenyeket.
A házi rendezésű openek mellett a
megyei bajnokság két fordulóját is
Zircen bonyolítják le, az egyikre április
30-án, a másikra október 2-án kerül sor,
Pápa és Balatonalmádi még a két
rendező város. A klubvezető ezúton is
megköszöni
a
megyei
szövetség
bizalmát, hogy városunk is a helyszínei

Tudósított: Encz Ica, Fotó: Szervezők

között
szerepel
a
hatfordulós
bajnokságnak, s mivel ezeken a
megmérettetéseken
sok
résztvevő
várható, reméli, hogy ezáltal még
jobban ráirányul a figyelem az új klubra.
A régi zirci dartsosok közül is
többen újra céltábla elé álltak, és
távolabbi helyekről is ellátogatnak
városunkba,
hogy
szeretett
sportáguknak hódoljanak. A fiatal
vezető kettős aktív propagandamunkát
folytat majd annak érdekében, hogy a
gyerekek is kedvet kapjanak a dartshoz.
Hetente egy edzést tartanak,
pénteken 18.00 órai kezdettel, de a
klub vezetői hangsúlyozzák, már 17.00
órától nyitva áll az ajtó az érkezők előtt,
várnak minden érdeklődőt a megújult
környezetben,
ahol
nagyszámú
trófeagyűjtemény árulkodik a zirci darts
sikeres évtizedeiről.
Támogatók hiányában egyelőre
saját erőből, összefogással újították fel a
játékhoz szükséges eszközöket, új
világításrendszert alakítottak ki, új
táblákat, tableteket szereztek be, melyek
a modern kor körülményeinek is
megfelelve nagyban megkönnyítik a
versenyek lefolyását.
A klub közösségi oldalt is
működtet, az ott található elérhetőségek
egyikén is van lehetőség csatlakozásra,
de
személyesen
is
kereshetik
bizalommal
a dartsot újraindító
fiatalembereket.
KG

