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AZ ADOMÁNYNAK ÖRÜLNEK, DE A 
HULLADÉKNAK NEM! 

 
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató 

Központ felhívása (7. oldal) 
 

 
 

JÓTÉKONYSÁGI DÉLUTÁN 
 

A Karitász hívására ismét 
összefogtak az emberek  

(7. oldal) 

 
 

ÜZENETEK A FALVÉDŐRŐL 
 

Bemutatták a Városházán Müller 
Anikó „Zirc anno… 2019” naptárát  

(5. oldal)

 
 

A szociális területen dolgozó 
szakembereket köszöntötték 

 

 
– Ezt a hivatást, amit önök végeznek, 
csupa nagybetűvel hivatásként kell 
értelmezni, mert semmi más nem lehet, 
ami ezen a pályán tartja önöket, mint 
az a belülről érkező indíttatás, amely 
ennek a szakmának, hivatásnak a 
fontosságát jelenti.  
 
Ottó Péter polgármester mondta ezt 
pohárköszöntőjében a Szociális Munka 
Napjának zirci ünnepségen, a 
Városházán. Hangsúlyozta, a szociális 
területen dolgozók támaszt, segítő kezet 
adnak az arra rászoruló 
embertársainknak, mindezért köszönetét 
fejezte ki városunk vezetője, s kívánt 
erőt, egészséget, kellő elhivatottságot, 
türelmet a szakma képviselőinek. A Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ, a 
Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 
és a Szent Bernát Idősek Otthona közös 
szervezésében megvalósuló rendezvényt 
Varga Anna, a Szent Bernát Idősek 
Otthona lakójának versmondása nyitotta 
meg. Ezt követően Koós Kata, a Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ 
vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. 

Elmondta, a szociális munka egyidős az 
emberiséggel, hiszen minden közösség 
gondoskodik a tagjairól. Az alkalmazott 
társadalomtudományok közé sorolható 
professzionális tevékenység, mely 
elősegíti a társadalmi fejlődést, az 
egyének, csoportok, közösségek 
működésének javítását, helyreállítását, 
problémáinak megoldását. A szociális 
munkások a változások előmozdítói a 
társadalom és az egyén, a család és a 
szűkebb közösség életében. Beszélt arról 
is, hogy hazánkban közel az emberek 
egyharmada küzd szociális problémával, 
amit e szakterület dolgozói orvosolnak. 
Őket 1997 óta minden év november 12. 
napján ünnepeljük, a Magyarországon 
2017. január 1-jén életbe lépett törvény 
szerint ez a nap munkaszüneti nap. 
„Szociális munkásnak lenni jóval több, 
mint munka. Bepillanthatunk a családok 
életébe, egyéni problémákkal 
szembesülhetünk. Tevékenységünk 
közben olyan tapasztalatokat szerzünk, 
mely a konkrét, azonnali, olykor 
nélkülözhetetlen segítségen túl 
konfliktuskezelést, válságmegoldást kínál 
a mindennapi életben való 
boldoguláshoz.” A köszöntő 
gondolatokat követően a humoré volt a 
főszerep, előbb egy kétszemélyes 
bohózatot láthattunk „Adóbevallás” 

címmel, amely a nevettetésen túl arra is 
rávilágított, hogy milyen fontos a 
közszolgálati munkában a jó 
kommunikáció és a türelem. Az 
ügyintéző szerepében Müllerné Wenczel 
Ritát láthattuk, az ügyfelet Koósné Stohl 
Ilona játszotta. A rendkívüli 
ügyfélfogadást követően szakmai 
kitüntetés átadására került sor, Nagyné 
Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális 
Szolgáltató Központ intézményvezetője 
„Zirc Szociális Ellátásáért” elismerő 
oklevelet vehetett át a várostól. A 
kitüntetést Ottó Péter polgármester és 
Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok 
Bizottság elnöke adta át. Az ünnepi 
műsor további részében egy látássérült 
humorista, Sulyok Péter, a Stand Up 
Brigád előadója szórakoztatta a 
közönséget. Rácsodálkozhattunk, hogy 
egy fiatalember, aki előtt fizikailag 
elsötétült a világ, hogyan gyújtja meg a 
fényt saját és mások szemében, szerez 
örömteli, felejthetetlen pillanatokat a 
történeteivel, elűzve a mindennapok 
gondjait, bajait.  
 
Az ünnepség állófogadással zárult a Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ 
vendéglátó közreműködésével.  
 

(kg)
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Körkérdés: Milyen szokásai vannak advent időszakában?  

 
 

Kubicsekné Wolf Éva 
(anyakönyvvezető) 

 
– Szeretem az adventi időszakot, mert segít 
elviselni a hideget, a sötétséget. Azt hiszem, 
szeretek és tudok (mert megtanultam) várni, 
várakozni. Családomban vannak 
hagyományaink, melyekhez ragaszkodunk. S 
vannak olyanok is, melyeket újragondolunk. 
A várakozás időszakában gyertyát gyújtunk, 
majdnem minden este, melegíti a lelket. Nem 
ragad magával az áruházak csábító kínálata, 
az üzletek erőszakos tukmálása, hogy 
vegyél, költs minél többet, mert a 
karácsonyod csak akkor lesz csodálatos, ha 
mindenkit megajándékozol, nem is akárhogy! 
Elhatároztuk, hogy csak szűk családi körben 
ajándékozunk, azt is inkább csak jelképesen. 
Az ünnep így nem válik számunkra 
rémálommá, hosszú beszerzési listákkal, 
kötelező látogatásokkal, megjelenésekkel. Az 
ünnep előtti nagytakarítás 
szükségességében nem hiszek, inkább a 
folyamatos, élhető rend fenntartásában. Mert 
így családi összefogással, kis erőfeszítéssel 
ünnepivé tudjuk varázsolni otthonunkat. 

 
 

Takács Ágnes 
(könyvelő) 

 
– Minden évben feldíszítjük a lakást még 
advent előtt. Két fiam van, mindegyik 
hittanos, velük sokat beszélgetünk a 
várakozás időszakáról, vallási hátteréről. 
Ebben az időszakban szívesen veszünk 
részt különféle, ünnepre hangoló 
programokon, próbálunk egy kicsit befelé 
tekinteni, tehát nemcsak abban az 
értelemben készülni a karácsonyra, hogy 
ki-milyen ajándékot szeretne, hanem 
lélekben is készülni. Igyekszünk egy kicsit 
jobban együtt lenni ilyenkor. 
 

 

 
 

Vachtler Erik 
(építésügyi ügyintéző) 

 
– Az adventi időszakban természetesen 
mi is, mint megannyi család, feldíszítjük a 
lakásunkat, ennek elengedhetetlen része 
az adventi koszorú is. Gyermekeinket 
vallásosan neveljük, így a várakozás 
heteiben mindig részt veszünk a városi 
gyertyagyújtásokon, az egyházi liturgia 
részét képező ünnepi alkalmakon. Jásdi 
vagyok, és ott az a szokás, hogy 
Szenteste az ismerősöket és a 
családtagokat körbejárják jellemzően a 
fiatalok, karácsonyi dalokat énekelnek 
mindenkinél, majd megvendégelik őket. Mi 
is, hogyha a Nagymamához megyünk a 
fiainkkal meg a családdal karácsonyozni, 
akkor énekléssel köszönünk be, ezzel is 
erősítve a hagyományt. Élnek rokonaink 
Székesfehérváron is, ott általában meg 
szoktuk nézni a város karácsonyi fényeit. 

  
 

(csl) 
 
 

HIRDETÉS 

 
 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. (Zirc, Alkotmány u. 5.)  
állást hirdet kisgépkezelő és karbantartó  

munkatársak alkalmazására.  
 

Gépjármű-vezetési jogosítvány és kisgépkezelői igazolványok előnyt 
jelentenek. Érdeklődni munkaidőben: a 88/414-394 telefonszámon. 

 
 
 

ALKALMI MUNKA 
 

A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft tájékoztatja a lakosságot, 
hogy a téli hómentesítési munkák során indokolt esetben 

alkalmi munkavállalókat is foglalkoztat. Jelentkezni a Zirc, 
Alkotmány u. 5. sz. alatti irodában vagy a 88/414-394 számon lehet. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRCSOKOR – Közmeghallgatás, 
rendeletek, zöldhulladék-gyűjtési eredmények
  
Tűzmegelőzés, hulladékkezelés, környezetvédelem  
 
Közmeghallgatással vette kezdetét Zirc Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének novemberi ülése, melyen az érdeklődő 
állampolgárokat Ottó Péter polgármester köszöntötte. 
 
A fórum első napirendjén Csékeiné Kaszás Melinda tűzoltó százados, a 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről a 
tűzmegelőzésről, környezetvédelemről beszélt.  Felhívta a figyelmet, 
hogy a nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, a nedves és különböző 
anyagokkal kezelt fa elégetése során olyan másodlagos anyagok 
keletkeznek, amelyek lerakódnak a kéményékbe, és elduguláshoz 
vezethetnek. Ha ezek a lerakódások nem kellő rendszerességgel vannak 
tisztítva a kéményseprők által, begyulladhatnak, kéménytüzek 
keletkezhetnek, illetve a füst visszakerülhet a lakótérbe. 
Nagymértékben javítja a levegő minőségét, ha a műanyagot, papírt, 
ruhaneműt, bútorokat, használt cikkeket szelektíven gyűjtjük, s nem 
égetjük el a tüzelőberendezésekben. Egy svájci tanulmányra hivatkozva 
elmondta, egy nagyobb kupac avar hatórás kerti égetésével annyi szálló 
por keletkezik, mintha 250 autóbusz 24 órán keresztül folyamatosan 
közlekedne. A háztartások számára fontosnak tartotta a füstérzékelők 
beszerzését. Szólt arról is, hogy szabadtéri tüzek minden évben jelentős 
számban fordulnak elő, és ezek kilencvenkilenc százalékban emberi 
hibára, mulasztásra vezethetők vissza. A karácsonyi ünnepkör 
közeledtére való tekintettel arra is felhívta a figyelmet, hogy ha mécsest 
gyújtunk, ne hagyjuk felügyelet nélkül, éjszakára mindig oltsuk el. 
Fontosnak nevezte továbbá, hogy semmilyen fűtőberendezést ne 
takarjunk le, ne kerüljön a közelébe éghető anyag. Az elektromos 
tüzeket tilos vízzel oltani, más módszert kell választani, az elektromos 
berendezések javítását pedig mindig szakemberre kell bízni.  Kaszás 
Béla, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési 
Osztályának vezetője a környezet állapotáról tartott tájékoztatót. Mint 
megtudtuk, városunkban a légszennyezést jelentős mértékben a 
közlekedés, illetve téli időszakban a fűtés okozza, ipari létesítmény, 
mely környezetszennyezést, levegőtisztasági problémát okozna, 
nincsen. A levegő nitrogén-dioxid koncentrációját az önkormányzati 
hivatalban elhelyezett mobil mérőállomással mérik. Az adatok 
megtalálhatók az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat holnapján. 
A hulladék kezeléséről is szó esett, ezt a tevékenységet városunkban a 
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. végzi. A gyűjtőedények elszállítása minden hónap negyedik keddi 
napján történik. Amennyiben a szervezett közszolgáltatás keretében 
elszállítható hulladéknál nagyobb mennyiség keletkezik egy 
háztartásban, lehetőség van azt térítésmentesen elhelyezni a 
közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban, amely 
Veszprémben, a Kistó u. 8. szám alatt található. A hulladékudvar 
nyitvatartásáról a szolgáltató honlapján található részletesebb 
információ. A harmadik napirend keretében az érdeklődő 
állampolgárok által felvetett kérdések, közérdekű bejelentések, 
javaslatok megvitatására került sor. A közmeghallgatáson megjelent dr. 
Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője, aki közre is 
működött a válaszadásban. Lakossági kérdésre elmondta, hogy a kutak 
engedélyezési, bejelentési moratóriumát meg fogják hosszabbítani 
2020. december 31-ig, addig az illetékesek kidolgozzák az 
engedélyezési eljárás menetét.     
 
 
Rendeleteket vizsgált felül a képviselő-testület 
 
A közmeghallgatást követően rendes üléssel folytatta munkáját a 
testület, melynek során több rendeletét, közöttük a lakásokra és a 
helyi adókra vonatkozót is felülvizsgálta.  
 
Egyrészt változás lép életbe a díjakban, másrészt beépül a kaució a 
piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozóan, ezért vizsgálta felül a 
képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati 
rendeletét. „A bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó döntést követően, 

legkésőbb a lakásbérleti szerződés általa történő aláírásakor, a bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául, az 
adott lakásra érvényes kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű 
óvadékot köteles fizetni” – áll a módosított rendeletben, amely 2019. 
január 1-jétől lép hatályba. A szociális alapú, valamint elhelyezési 
kötelezettség jogcímén történő bérbeadás esetén nem kell kauciót 
fizetni. A felújításra fordítandó beruházási kiadások jelentős 
emelkedése okán a bérleti díjakban is változás mutatkozik. Az új 
lakásbérleti díjak jövő évtől a következőképpen alakulnak:   
 

Piaci alapú bérlakások havi lakbére alapterület és komfortfokozat alapján 
(m2/hó) 

Nem társasházi Társasházi 
Összkomfortos Komfortos Összkomfortos Komfortos Félkomfort 

994 Ft 708 Ft 994 Ft 708 Ft 674 Ft 
Szociális bérlakások havi lakbére alapterület és komfortfokozat alapján 

(m2/hó) 
Nem társasházi Társasházi 

Összkomfortos Komfortos Összkomfortos Komfortos Félkomfort 
504 Ft 365 Ft 504 Ft 365 Ft 350 Ft 

 
A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét is felülvizsgálta a 
képviselő-testület, aminek következtében mentesülnek a telekadó 
fizetésétől azok az ingatlanok, amelyek a Helyi Építési Szabályzat 
alapján beépítésre nem szánt telekkel rendelkeznek. Az adó mértéke a 
beépítésre szánt területen fekvő, építési teleknek minősülő 
(közművesített) telek esetén 50 Ft/m2, a beépítésre szánt területen 
fekvő, nem építési telek esetében 10 Ft/m2. A módosított rendelet 2019. 
január 1-től lép hatályba. A Veszprém Megyei Kormányhivatal nem 
emelt kifogást a tervezet ellen, így megalkotásra került a köztéri 
művészeti alkotások és emléktáblák elhelyezésének rendjéről szóló 
rendelet. A rendelet lényegéről, céljáról az októberi testületi ülésről 
szóló tudósításunkban olvashatnak. A közszolgáltató szerződése lejárt, 
így pályázat került kiírásra, s kiválasztotta a képviselő-testület a 
vállalkozót a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre. Megállapításra 
kerültek a szolgáltatás díjai is. 2019. február 1-től a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja lakossági 
ügyfelek esetén köbméterenként 100 Ft, ürítésének díja 2300 Ft. Nem 
lakossági ügyfelek esetén az alapdíj szintén 100 Ft, az ürítési díj 2500 
Ft. A díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.   
 
 
Több mint harminc tonnát nyomott a mérleg 
 
Az eddigi legeredményesebb házhoz menő zöldhulladék-gyűjtési 
akcióját bonyolította le Zirc Városi Önkormányzat. A november 
10-én kezdődő elszállítás befejeződött.  
 
Az önkormányzat háztartásonként két ingyen zsákot biztosított a 
zöldhulladék gyűjtéséhez, ezen felül vásárlásra is nyílott lehetőségük az 
állampolgároknak. Kaszás Béla, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályának vezetője részeredményeket már közölt 
a képviselő-testület közmeghallgatásán (ekkor még zajlott az akció), s 
most megszülettek a végeredmények is: az INOX Kft. hat fordulóval 
33,38 tonna zöldhulladékot gyűjtött be és szállított el. Két ingyen 
zsákot összesen 1048 lakóingatlanra vettek át, ezen felül vásároltak 
még 475 db zsákot. A házhoz menő zöldhulladék-gyűjtési akció 
költsége összesen – ebbe beletartozik a gyűjtés, szállítás, elhelyezés – 
mintegy két millió forint volt, az akciót szervező Zirc Városi 
Önkormányzat ráfordítása zsákonként 835 forint. Mindez azt 
bizonyítja, hogy a képviselő-testület elkötelezett az iránt, hogy a kerti 
hulladék égetése helyett alternatív megoldásokat válasszanak az 
állampolgárok, az összegyűlt mennyiség pedig – ami eddig messze a 
legtöbb, hiszen húsz tonna körüli értékeket mutatott a mérleg az őszi 
gyűjtések során – egyértelműen arra enged következtetni, hogy egyre 
többen felismerik a zöldhulladék gyűjtésének fontosságát, védve ezáltal 
a környezetünket is.  
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Kutatási eredmények egy könyv lapjain (2. rész)   
 
Októberben mutatták be Zircen a „DUBNICZAY ISTVÁN 
HANTAI PRÉPOST, A ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG 
MECÉNÁSA” című könyvet. A kutatómunkáról és a kiadvány 
készülésének körülményeiről dr. Vida Beátával, a Reguly Antal 
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház történészével 
beszélgettünk. Az interjú második, befejező része következik.  
 

– Hogyan jöttetek rá, hogy nem Dubniczay István a kézirat 
szerzője? 

– Nem nagyon foglalkoztunk a borítójával a kéziratnak. Az 
lett a feltűnő, hogy a borítón van egy titulusa Dubniczaynak, amit 
sehol máshol nem használt. Elemeztük a kézírást a különböző 
okleveleiből, aláírásából, összehasonlító munkát végeztünk, és nem 
egyezett a kézírás. Nagyon hasonlított, de mégis más volt, és ebből 
következtettünk, hogy nem ő a szerző.  

– A kutatómunka során összeültetek, vagy távkapcsolatban 
dolgoztatok? 

– Különböző helyeken dolgoztunk, elektronikus úton tartottuk 
a kapcsolatot. Előfordult azért, hogy összeültünk, de talán a 
könyvbemutató volt az első alkalom, amikor többen egy helyen 
megjelentünk. Lényegében egy négyéves kutatómunka eredménye 
a könyv, amely nagyon sok ember együttműködésével jött létre.            

– Ki volt Dubniczay István, hogyan jellemeznéd őt? 
– A 18. századi Zirc egyik legmeghatározóbb hazai szereplője. 

Ugyanis maga a könyv nagyon szorosan összefügg Zirc idei 
jubileumával, az újraalapítás 300. évfordulójával. 1718-ban írták 
alá a ciszterci szerzetesek és a telepesek a kölcsönös 
együttműködésükről szóló szerződésüket, amiben lefektették a 
jogokat és a kötelességeket. Májusban nyílt ez a kiállítás 
városunkban, és ott is megpróbáltuk bemutatni a 18. századi 
valóságot, hogy milyen volt az apátság, a település, milyenek 
voltak a lakosok, a németek, kik is laktak errefele, és hogy miből 
tudták megvalósítani a birtokstruktúráját a településnek. Zircről 
mindenképpen úgy kell gondolkodni, mint egy uradalomról. Tehát 
ez nem csak egy apátság volt a körülötte lévő kiszolgáló faluval, 
hanem egy komplexum, egy uradalom, ami szükséges ahhoz, hogy 
fenntartsa magát, és épülni, fejlődni tudjon. A falvak, birtokok 
mezőgazdasági hasznából tudtak túlélni, az ételt az asztalra tenni, 
illetve az eladott termékekből továbbfejleszteni az apátságot, a 
falvakat, birtokokat. Lényegében mezőgazdaságból tartotta fenn 
magát a zirci uradalom. Csakhogy ebben az időben zajlott az 
örökösödési háború, amelynek az egyik legnagyobb vesztese 
Szilézia volt. Azt a területet ugyanis bekebelezte Poroszország, és 
betiltotta a katolikus egyházat, protestánssá vált az egész terület. 
Ezzel Heinrichau, a fő anyagi forrás elszakadt Zirctől. Óriási 
pénzhiányban szenvedett a település és az apátság is. Ekkor jelent 
meg Dubniczay István Zircen. A veszprémi előéletét viszonylag jól 
megismerhetjük a könyvből. Ő egy felettébb gazdag egyházi 
személy volt, akinek a vagyona, gazdagsága születéséből ered. 
Olyan családba született, amely viszonylag tehetős volt. Az egyházi 
funkcióiból nem származott oly hatalmas bevétele, hogy ebből 
tudta volna finanszírozni a zirci fejlesztéseket. Ő a családi vagyont 
is a zirci apátság javára ajánlotta fel. Ezt mindennap láthatjuk a 
templomban. Az ő pénzéből vásárolta meg az apátság a főoltárt, a 
festményt, a szobrokat, az ezüst örökmécsest, ami a szentélyben 
lóg. Ő aranyoztatta az oltárokat. Kelyheket adományozott, nem 
csak Zircnek, hanem a környező plébániáknak is. Ereklyéket, amik 
mind megvannak az apátságban. Az ezüstnemű egy része hiányzik, 
mégpedig azért, mert a napóleoni háborúk idejében a zirci 
apátságnak is kellett beszolgáltatnia pénzt és egyéb javakat, így 
ennek egy része az államkincstárhoz került. Miseruhákat is 
adományozott, illetve pénzt, amiből megcsináltathatták azokat. 
Konfráterként lépett be a szerzetesrendbe. Nem kellett bent laknia 
az apátságban, nem is lett volna erre alkalmas, mert egy önálló 
háztartáshoz szokott főúrról van szó. A rend – jótéteményeiért 
cserébe – átadta lakhatásra ezeket az épületeket, amelyeket aztán 
felújított Dubniczay. Hasonlóvá tette a veszprémi házához, amit a 
falkutatások is bizonyítanak. Óriási mecénása volt az apátságnak, 
abban támogatta a rendet, amiben szüksége volt. Az apátsági 

templom alatti kriptában van eltemetve. Jelen van, 
kétszázötvenvalahány évvel a halála után is tudunk róla mesélni, ő 
tényleg letette a lábnyomát Zircen.  

– Kik voltak a könyv létrejöttének főbb közreműködői? 
– Ifj. dr. Hermann Istvánt már említettem, neki köszönhetően 

mindent megkaptunk, amit kértünk a káptalantól, illetve a 
levéltártól. Vele már több kiállításon is együttdolgoztunk. Ő volt a 
szaklektora a könyvnek. Mellette ott van még dr. Karlinszky 
Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárnak az igazgatója. 
Mindketten magyar középkori egyháztörténetből szereztük a 
doktori diplománkat, és szerteágazóan foglalkozunk ezzel a 
témával. Éppen ezért nagyon jól együtt tudunk dolgozni, szinte fél 
szavakból értjük egymást. Közreműködött továbbá Varga Tibor 
László, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa, aki 
főleg a 18. és a 20. századdal foglalkozik. Ő az, akinek 
megemlítem, hogy mi az, amire körülbelül szükségem lenne, de 
fogalmam sincs, hogy hol keressem, mire odamegy a polcra és 
leemeli. Óriási tudással és tapasztalattal rendelkezik, nagyon jól 
ismeri a veszprémi egyházmegyét. Bármi kérdésünk volt, azonnal 
közölte az információkat. Horváth Adrienn, az Országos Széchényi 
Könyvtár munkatartása a könyvbemutatón kiemelte az 
együttműködést. Az OSZK csinálta meg azt, amire nekünk nincs 
kapacitásunk és rálátásunk, hogy hogyan kell egy könyvet 
összerakni. Az utolsó elgépelésig minden hibát kiszúrtak a 
kéziratban, többfordulós korrektúrára került sor. Szintén telefonon, 
e-mail-en, skype-on tartottuk a kapcsolatot. Azzal, hogy a könyvtár 
jelen van Zircen, könnyebb volt az együttműködés, ebben szerepet 
játszott Németh Gábor, az OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtár 
vezetője, aki a kiállításainkhoz is nagy segítséget nyújtott, a 
tudására is mindig számíthattunk. Szó esett már Bán Elizeus 
atyáról, aki a latin szöveget gondozta. 

– Tavasszal történtek az utolsó munkálatok a kéziraton, 
szeptemberre készült el. Budapesten voltak a könyvek, s valahogy 
el kellett juttatni őket Zircre. Szeptember első napjaiban nyitottuk 
meg a reformációról szóló kiállításunkat Pápán, a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban, id. dr. Hermann Istvánnál. Intenzíven dolgoztunk, s a 
fiának is említettem, hogy Budapesten vannak a könyvek, 
valamiképpen el kellene hozni. Ráadásul szeptember 6-án egy 
konferenciát szervezett a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár a 
Várban, és itt lett volna az első bemutatója a Dubniczay-könyvnek. 
Most mit csináljunk? Ott voltunk Pápán, raktuk össze a kiállítást, s 
odajött id. Hermann István, és azt mondta: a fiamnak is mennie kell 
Budapestre, nekem is mennem kell Budapestre, maguknak meg 
Budapestről kell valami. Tudja mit: elmegyünk autóval! És 
elhozták nekünk a Budai Várból a könyveket Veszprémbe. Mire 
odaértem a konferenciára – egy kicsit késtem – már mindenki látta 
a könyvet. A konferencián részt vett Dénesi Tamás pannonhalmi 
főlevéltáros és ott volt dr. Várszegi Asztrik atya, főapát is, aki 
felajánlotta, hogy elhoz engem a könyvekkel együtt Zircre. 
Kicsordult a könnyem, ahogy a főapát úr pakolta ki a Dubniczay 
Istvánról szóló könyvet a parkolóban, és hozta be az épületbe. 
Nagyon sok csillagnak kellett összeállnia, hogy ez így egyben 
meglegyen. Hatalmas csapatmunka volt.   

– Kiknek tudnád ajánlani ezt a könyvet? 
– Mindenkinek. Nemcsak zircieknek, a Veszprém megyében 

élőknek, nemcsak azoknak, akiket érdekel a 18. század és az 
egyháztörténet. Nagyon sokan találhatnak benne valamit, ami 
felkeltheti az érdeklődésüket. Szó esik a királyság történetéről, a 
18. század eseményeiről, a török korról, az apátságról, háborúkról, 
Zirc újjáépítéséről, az örökösödési háborúról, Veszprémről, a 
káptalanról, annak újjászületéséről, az együttműködésekről. Van 
benne politika, egyháztörténelem, paleográfia. Egy kis latin, egy 
kis magyar. Érinti a könyv a középkort, az újkort. Van benne 
pénzkérdés, lelki béke. Minden. Elkészült, és ami a legfontosabb, 
ez a múzeum első kiadványa, az Országos Széchényi Könyvtárral 
közösen adtuk ki, Zirc történetének első, tudományos munkája 
önálló kötetben.    

(kg) 
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Lejöttek a falvédőről az üzenetek  ZIRC ANNO... 2019  
 
Ünnepélyes keretek között, a szokásos 
színvonalas műsor kíséretében került sor 
Müller Anikó 16. Zirc anno… naptárának 
bemutatójára. A kiadvány rendhagyó, 
hiszen ezúttal nem helytörténeti fotókat, 
hanem falvédőkről készült képeket, 
recepteket tartalmaz. 
 
A Városháza falvédőkkel gazdagon 
feldíszített nagytermét zsúfolásig töltötték 
meg a nézők, a széksorok közül pedig 
egyszer csak énekhang hallatszott: kereste, 
nézte a közönség, honnan jön, s nem is 
biztos, hogy mindenki felfedezte, hogy a 
Bakonyi Finnbarátok Körének tagjai 
fakadtak dalra. A hangulatos nyitány után a 
Bittmann Angéla, Palkovics Jánosné, 
Müller Anikó előadói hármas az otthonról, 
szülőföldről szóló gondolatokat tolmácsolt 
nagy íróinktól, költőinktől. Idézték gróf 
Nádasdy Borbálát is, aki szerint „az illatok, 
amelyek egy rakott sparheltből származó 
ételből kiáramlanak, maga az otthon, a 
biztonság és a boldogság”.   
A falvédőknek ma vajon van üzenete 
számunkra? – hangzott el többször is a 
naptárbemutató műsorban, s a közönség 
reakciói azonnal meg is válaszolták a 
kérdést: míg mások dalra, ők nevetésre 

fakadtak a falvédőkről szóban lehozott 
csattanós versikék hallatán, előfordult, hogy 
tapssal szakították meg a felolvasást, vagy 
esetleg meg is kommentáltak egy-egy tréfás 
mondatot. Azért nemcsak a derű áradt a 
sparhelt mögül a háztartásokba, a trianoni 
veszteség miatt érzett fájdalmat is 
hivatottak kifejezni a terítőkre felhímzett 
örökérvényű gondolatok.  
 

 
Megtudtuk, hogy a lakáskultúrák egyik 
legelső darabjainak számítottak, a 
középkorban a főúri szobákban jelentek 
meg először. Nagyon népszerűek voltak a 
falusi konyhákban, ahol a falikép szerepét is 

betöltötték. Elsődlegesen a meszelt falat 
voltak hivatottak védeni, idővel mindinkább 
díszítőszerepük vált hangsúlyossá. Az 
előnyomott mintákra hímzett textileken 
életbölcsességeket, intelmeket, nem egyszer 
helyesírási hibákkal tűzdelt naiv rímpárokat 
olvashatunk, melyek örömről, bánatról, 
szerelemről, csalódásról, erkölcsi normákról 
szólnak.      
Az est már amúgy is remek hangulatát a 
csetényi Bujka Néptánccsoport fellépése és 
Vászon Sándor énekszáma fokozta. Kaszás 
Béla archív felvételek bevetítésével idézte 
meg a múltat, a közönséget kupica 
pálinkával és a naptár szerzője által készített 
lakodalmi süteményekkel kínálták. 
Müller Anikó köszönetét fejezte ki 
mindenkinek, aki hozzájárult legújabb 
naptárának elkészítéséhez, bemutatásához. 
A kiadványhoz gróf Nádasdy Borbála írt és 
mondott ajánlót. Az írónő a hagyomány 
tiszteletének és művelésének fontosságára 
hívta fel a figyelmet, amiről ez a kiadvány 
is szól. „Minden hónapban fordítsanak 
egyet ezen a naptáron, és mindig egy 
szépség tárul maguk elé” – mondta, majd 
lapozgatni kezdték a szerzővel a falvédők és 
receptek ízlésesen elkészített gyűjteményét, 
megadva ezzel a kedvet másoknak is.      

 
 

A szentéletű püspök emléke  
 
November 10-én harmadik alkalommal rendeztük meg a Szent 
Márton-napi családi napunkat. 
 
Tudjuk, hogy ez a nap fontos 
fordulópont volt a régi naptárakban: 
vidéken ekkor fejeződtek be a 
mezőgazdasági munkák és régi 
szokás szerint ekkor kezdődtek a téli 
társas munkák, kalákák. Ezeknek a 
közösségi munkáknak a jó 
hangulatát, történeteket mesélő, 
énekes, viccesen csipkelődő jókedvét adta vissza a Márton-napi 
tollfosztás, amiről a Zirc Városi Nyugdíjas Klub tagjai gondoskodtak. 
Szurgyi Zsuzsanna vezetése mellett ki-ki megfonhatta a maga 
kenőtollát lúd- vagy kacsatollból, míg az alkotóház műhelyeiben 
Frecot Emesével kézi szövéses sünit lehetett készíteni, Marton Károly 
vezetése mellett pedig a nemezelésben lehetett elmélyedni. Ezen a jeles 
napon bálokat és vásárokat is tartottak, ezért mi is meghívtuk a helyi és 
környékbeli kistermelőket, kézműves termékek, finomságok készítőit a 
Márton-napi vásárunkra. A Szent Márton-napi családi napokon 
immáron hagyományosan az egyháztörténethez és Márton alakjához 
kapcsolódó előadások várják a Múzeum lelkes közönségét. Idén dr. 
Bubnó Hedviget köszönthettük, aki a Károli Gáspár Református 
Egyetem Történettudományi Intézet Medievisztika Tanszékének 
adjunktusa. Az előadó az antik örökség továbbéléséről, a régi 
hagyományok keresztény tartalommal való ellátásáról és a zene 

szerepéről mesélt a közönségnek. Ezt 
követően a gyerekek és felnőttek 
örömére a Ludas Matyi színdarabot 
adták elő a Bakonyi Finnbarátok 
Köre Egyesület tagjai igen nagy 
sikerrel. Majd ludaskását és 
káposztás hajtókát kóstolhatott 
mindenki, szintén a finnbarátok 
jóvoltából. 

 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 

 
 

Világhírű zenészek koncerteztek Zircen 
 
November 18-án a Gayer Mátyás Trió Never Ending Story című 
lemezbemutató koncertjére várta az érdeklődőket a szervező 
intézmény, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB, a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának 
Gobelintermébe. A közönséget Gayer Mátyás zongorista 
köszöntötte, aki már fiatal kora ellenére számos díj nyertese, 
nemzedékének egyik vezető zenésze, a fiatal európai jazz generáció 
egyik legkiemelkedőbb tehetsége. A köszöntőben elhangzott: Zirc a 
nyolcadik, utolsó állomása a lemezbemutató-körútnak, melynek 
valamennyi állomásán, így városunkban is Gayer Mátyás Hofecker 
Mátyással, Közép-Európa egyik legkeresettebb bőgősével, 
valamint Pete Van Nostranddal, amerikai jazz-dobossal, a New 
York-i jazzélet egyik fontos alakjával zenélt együtt. A zongorista a 
két zenésszel készítette el első lemezének anyagát is. (csl)  
 
 

Dallasi történetek zirci gyökerekkel 
 
Marton Bernát atya „Visszapillantások” című könyvét 
mutatták be Zircen. Az életrajzi ihletésű kötet a dallasi ciszterci 
gimnáziumban eltöltött évekből merít történeteket, melyekből 
többet megismerhettünk a könyvbemutatón. A könyv kapható a 
Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának ajándékboltjában. A 
bemutatóról bővebben következő számunkban olvashatnak. (kg) 
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Különleges élményekkel gazdagodtak a gyerekek 
 
A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ október 29-31. között őszi tábort szervezett. Elsősorban olyan gyerekeket hívtunk, akikkel 
valamilyen módon munkakapcsolatban állunk. Összesen húsz gyermek vett részt a napközis táborban. Bár ez a három nap nem volt 
hosszú, mégis rengeteg élménnyel gazdagodhattak a gyerekek. 
 

Első nap délelőtt az ismerkedés és közös játék után megérkeztek az első 
vendégek. A Dr. Mancsok Alapítványtól Jánoska Anikó Travel nevű golden 
retriver terápiás kutyájával, illetve kollégánk, Vankó Zoltánné Aron nevű border 
collie fajtájú, még képzés alatt álló kutyájával. A gyerekek nagy izgalommal 
fogadták őket, és igyekeztek nagyon fegyelmezetten viselkedni, ahogy a 
kutyatulajdonosok kérték. Azért a foglalkozás végére nagyon elfáradtak a 
négylábúak a fényképezkedésben és „munkában”. 

Ezen a napon ebéd után mozi-látogatás volt Veszprémben, ahol az 
Aprótalpak című mesét nézhették meg kísérőikkel 3D-ben. Többségüknek ez 
hatalmas élmény volt, mivel kiderült, hogy van köztük olyan gyermek, aki még 
egyáltalán moziban sem volt, nemhogy „szemüvegesben”. 

Kedden reggel játékkal, arcfestéssel indítottuk a napot, ahol még jobban 
összekovácsolódhattak a gyerekek. A szabadfoglalkozást a Bakonyi Önkéntes 
Műszaki Mentő Egyesület „szakította” meg, amikor elmesélték, hogy tulajdonképpen mivel foglalkoznak ők, mi a dolguk egy mentés során, 

hogyan kapnak felkérést, hogyan gyakorolnak. Néhány jó tanáccsal is ellátták a 
hallgatóságot az erdőlátogatást, túrázást illetően. Ezután következett a nap 
fénypontja, hiszen az egyesület elnöke, Fallmann József és még három önkéntes, 
Kukoda György, Janni Tibor és Léber Norbert saját terepjáróikkal szállították el a 
gyerekeket Tündérmajorba, ahol a Bakonyfly Mentő és Szolgáltató Egyesület 
helikopterét nézhették meg és próbálhatták ki – természetesen csak a földön – 
Sipos László jóvoltából. A fényképezés itt sem maradhatott el. Az ebéd előtti 
ráhangolódást szintén a terepjárókban való visszautazás biztosította, mert a 
legrövidebb út mindig az erdőn keresztül vezet. 

A jól megérdemelt ebéd után is a gépeké volt a főszerep, hiszen ellátogattunk 
a Z-Fuvar Kft. telephelyére, ahol Bakonyi Csaba fogadott minket és mutatta meg 
az általuk használt kamionokat, rakodógépeket. Munka közben is megfigyelhettük 
őket, illetve a nem mozgó gépekbe beülhettek a gyerekek. 

Az utolsó napon, ami október 31-e volt, a „rettegés” óráit élhettük át, hiszen Halloween szellemében telt. Reggeltől kezdve készültek a 
maszkok, tetoválások. Volt szabad játék, beszélgetés, sétálás. Ebédre múmia virslit kaptak, amit a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 
munkatársai készítettek el. Utána gofri volt desszertnek. A finomságok elfogyasztása után a Hotel Transylvania 3. című mesefilmet néztük meg 
helyben. Búcsúzóul pedig mindenféle vicces gumicukor figurával kedveskedtünk a gyerekeknek. 

Bár intézményünk dolgozói kellőképpen elfáradtak a húsz zsizsergő gyermek mellett, a visszajelzések alapján megérte megszervezni és 
dolgozni értük, hiszen megismerhették egymást olyanok, akik korábban sosem találkoztak, megismerhették a kollégákat munkán kívül is. 
Folytatása következik, hiszen egyértelműen kifejezték a gyerekek, hogy szeretnének még ilyenben részt venni. Köszönetét fejezi ki a Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ mindenkinek, aki önkéntesen részt vett a táborban, ezzel színesítve annak programját, hiszen ezeket mind 
térítésmentesen vállalták. 

Koós Kata 
 

 
Az összefogás szép eredménye 
 
Pergolát vehettek birtokba diákok, pedagógusok a Zirci Reguly 
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
Köztársaság utcai, „F” épületének udvarán.  
 
Az összefogás szép eredményének nevezi a frissen elkészült 
létesítményt Burján István iskolaigazgató, és ki is fejti, hogy miért: 
– Még a tavalyi évben határoztuk el Szőnyegi János kollégámmal, 
barátommal és a szülőkkel, hogy itt egy játszóteret alakítunk ki, 
ennek első lépcsőjeként pedig egy pergolát fogunk megépíteni. 
Első körben megkerestük a Verga Zrt-t, akik felajánlották a 
faanyagot, egy másik cég pedig összefűrészelte. Vajda Krisztián 
volt az, aki a munka nagy részét vállalta, megmunkálta a felvágott 
fát, majd karbantartónk, Holczinger Ferenc és Magyar Péter 
segítségével összeállították. Itt szeretném megköszönni Zirc Városi 
Önkormányzat segítségét, amely az aljzatburkolat költségeit állja. 
Hozzátenném továbbá, hogy a szülők, a Szülői Munkaközösség és 
a Reguly Iskoláért Alapítvány hathatós támogatásával valósult meg 
iskolánknak ez a kis projektje.  
A pergolát tehát még komfortosabbá teszik, de már birtokba 
vehették a diákok, padot is becipeltek, vidáman elhelyezkedtek 
rajta, akinek nem jutott hely az ülőkén, az sem szomorkodott, jól 

érezte magát ezen a kis szigeten, amely pihenésre, tanulásra is 
alkalmas.  
– Arra nagyon jó lesz ez a pergola, hogy rajzórát, énekórát, vagy 
akár nyelvórát is kint a szabadban lehessen megtartani – mondja 
Barcsai Beatrix megbízott igazgató-helyettes. Hozzáteszi, a 
gyerekek máris birtokba vették, nagyon szívesen töltik itt az 
idejüket délután is.  
 

 
Boldogan vették birtokba a diákok tanítójukkal a kültéri „kuckót”  
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Szabadidejüket áldozzák az 
embertársaikért 
 
Hatodik alkalommal rendezte meg a Zirc Római Katolikus Plébánia Árpádházi 
Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoportja Jótékonysági Délutánját. 
 

A rendezvénynek immár hagyományosan a Zirci Ciszterci Apátság 
Látogatóközpontjának Gobelin-terme adott otthont, a vendégeket Csaba Lilla 
műsorvezető köszöntötte. A Jótékonysági Délutánt Imrefi Mór plébános atya 
(képünkön) nyitotta meg. Először is köszönetét fejezte ki a karitásznak a munkájáért.  

A Szentírásra hivatkozva hangsúlyozta, nem elég a hit Jézus Krisztusban, hanem 
hitből fakadó cselekedetekre van szükség. Elmondta, a Zirci Egyházközség úgy döntött, hogy a rendezvényt, egyben a zirci rászorulókat 100 000 
forintos támogatásban részesíti, és a Zirci Ciszterci Apátság is ugyanekkora összeget adományoz jótékonysági célra, így fejezve ki a jézusi 
példamutatást. „Szívből kívánom, hogy eljöjjön egyházközségünkbe, s Zirc városába a szeretet országa” – fogalmazott a plébános. Szijártó 
László atya, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatója, a rendezvény fővédnöke először is Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász 
országos igazgatója és Márfi Gyula veszprémi érsek jókívánságát, köszöntését tolmácsolta az emberek felé. Kiemelte, hogy a zirci karitász 
csoport önkéntesei már nagyon régóta példamutatóan végzik a tevékenységüket, és nagyon sokan segítik az ő munkájukat, szolgálatukat, amiért 
köszönetét fejezte ki. Mint azt elmondta, a karitász nemcsak tárgyi adományt gyűjt a rászorulóknak, az önkéntesek a szabad idejüket áldozzák 
embertársaikért, s erre nagy szükség van napjainkban. „Az egyik legértékesebb, amikor az időnket tudjuk odaajándékozni a másiknak”. 

Követendő példaként állította a keresztény magyarok elé Árpád-házi 
Szent Erzsébetet, mint mondta, önzetlen, tevékeny szeretetéből 
mindannyiunknak kell egy kis szeretetet elsajátítani. A köszöntő 
gondolatok után kulturális műsorral folytatódott a délután, melyben 
zenének, éneknek, táncnak, irodalomnak, érzelmeknek, jó hangulatnak 
egyaránt helye volt, a fellépők hol könnyet csaltak a szemekbe, hol 
mosolyt az arcokra. Előbb Balogh Bea óvodapedagógus és Katona 
Bálint diák énekes duettjét hallhattuk, majd Ulrich Anna középiskolás 
diáklány szavalata következett. Ezt követően fuvolamuzsika járta át a 
termet Palánkai Hanna és Palánkai Tünde, a III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolás 
diákjai és felkészítő tanáruk, Búzásné Rezsőfi Lívia előadásában. A 

komolyzene után a néptáncé volt a főszerep, a csetényi Bujka Néptánccsoport moldvai és felcsíki táncokkal örvendeztette meg a közönséget. A 
Jótékonysági Délutánt a bakonynánai Wasserfall Harmonika Kultúrcsoport műsora zárta. A női-férfi harmonikás duó és a dalnok kvartett olyan 
jó hangulatot csinált, hogy egyik számukat a közönség tapssal kísérte.  

Ulrich Józsefné, az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoport vezetője, a rendezvény főszervezője köszönetét fejezte ki minden 
közreműködőnek és a vendégeknek. Elmondta, az elmúlt év jótékonysági délutánjának adományából 75 mázsa tűzifát adtak hét családnak. A 
karitász a támogatói, önkéntesei segítségével igyekszik segíteni a nehezebb körülmények között élőket, és már készülnek rá, hogy advent idején 
is ott legyenek, ahol éppen szükség van rájuk. A csoport vezetője érdeklődésünkre elmondta, a kihelyezett gyűjtőurnában 130 000 forintot 
találtak az emberek jótékonyságának köszönhetően. Ehhez még hozzájön a plébános atya által ismertetett adomány, így összességében 330 000 
forintot tudnak a rászoruló családok karácsonyi csomagjának tartalmára és tűzifaadományra költeni.  

 

FE L H ÍV Á S  
 

Az adománynak örülnek, 
de a hulladéknak nem! 
 

 

Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató 
Központ vezetője mutatja a szakadt rongyok egyikét, amelyet 
ruhaadományként szánt valaki a rászorulók részére.  
 
Az intézményvezető a karácsonyi ünnepkör közeledtével különösen 
aktuálisnak érezte megfogalmazni felhívását, hiszen ilyenkor 
többekben felmerül az adományozás. Hozzáteszi, Zircen 
szerencsére nem időszakos, hanem szinte folyamatos az emberek 
segítő szándéka. Szívesen fogadnak jó állapotú, kinőtt 
ruhaneműket, játékokat, iskolatáskákat, elektronikus 
berendezéseket, bútordarabokat. Tárolni azonban nem tudják a 
nagyobb méretű használati tárgyakat, ezért kéri, hogy aki ilyesmit 
ajánlana fel, jelezze előre, hogy a fuvart – amellyel célba érhet az 
adomány – meg tudják szervezni. Nagyné Fáró Katalin elmondja, 
örülnek a felajánlásoknak, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, az 
adományozó akkor szerez örömet embertársának, ha az ajándék jó 
állapotú, használható. Sajnos nem mindig ez a jellemző, előfordul, 
hogy zsákszámra raknak le a Segítő Kezek Háza elé 
használhatatlan holmikat. Kéri továbbá, hogy a leadott ruha tiszta 
legyen, mert vannak olyan rászorulók, akiknek a mosás is gondot 
jelent. Félreértés ne essék, nem válogatásról van szó, de azért 
annak is örülnének az adományok fogadói, ha a leadott ruhanemű 
viszonylag követi a mai trendet. Nem tudják boltban megvásárolni, 
legalább legyen meg az örömük, hogy olyan használt ruhát 
hordhatnak az utcán, amiben mások is járnak. Persze elsődleges 
szempont a használhatóság. Sok helyen elkel a segítség, várják az 
adományokat, de a hulladéknak más helyet kell keresni! 
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Zirc Kupa: csapatgyőzelem, különdíj, dobogós helyek 
 
Remekül szerepelt az MTTSZ Területi Klub Zirc a házi rendezésű „Zirc Kupa” 
lövészversenyen, melyre szép számmal érkeztek résztvevők városunkba. 
 
A versenynek a Művelődési Ház légpuskás lőtere adott otthont, a versenyzők két kategóriában 
és három korcsoportban álltak céltábla elé. A zirci lövészklub tagjai összesen tíz egyéni érmet 
gyűjtöttek, megnyerték a csapatversenyt és a legfiatalabb versenyzőnek járó különdíj is 
városunkban maradt. A zirci eredmények: Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés: Serdülő fiú: 2. 
Horváth Bálint. Lány: 1. Bittmann Kata, 2. Vintze Regina. Ifjúsági fiú: 2. Végh Zsigmond, 3. 
Mihályfi Vendel. Felnőtt nő: 1. Panyi Kinga. Légpisztoly 20 lövés: Serdülő fiú: 3. Horváth 
Bálint. Lány: 2. Bittmann Kata. Ifjúsági fiú: 2. Vágenhoffer Dávid. Felnőtt nő: 1. Panyi Kinga, 
3. Lingl Katalin. Csapatverseny: 1. MTTSZ Zirc, 2. Szent László LK, 3. EMPL Pápa. 
Különdíj: Lingl Nóra (MTTSZ Területi Klub Zirc), a legfiatalabb versenyző. A rendezvényt 
Zirc Városi Önkormányzat a „Civil Alap” pályázaton támogatta.  
A teljes eredménylista megtekinthető Zirc város honlapján, a fentivel azonos című cikk alatt.  
 
 

A természet tudáspróbája  
 
Tizennegyedik alkalommal került megrendezésre a 
természetismereti vetélkedő általános iskolák felső 
tagozatos tanulói számára. Középpontban a Bakony élő- és 
élettelen világa, valamint a 2018. év fajainak beható ismerete 
állt.  
 

 
 
Idén is a Múzeumok Őszi Fesztiválja adott keretet a rendezvénynek. 
A szervezők ezúttal is a Bakonyi Természettudományi Múzeum 
Baráti Köre, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma és az 
„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány voltak. A vetélkedőre öt csapat 
nevezett. A felkészüléshez segítséget biztosított a múzeum, 
egyrészt szakirodalommal, a főbb témakörök ismertetésével, 
valamint minden csapat számára tartottak egy tárlatvezetést a 
kiállításban, ami a felkészülés fontos része volt. Végeredmény: 1. 
Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és AMI „Foxemys 
Trabanti”, 2. Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola „Borzavári Vadmacskák”, 3. Litéri Református 
Általános Iskola „Litériek”, 4. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola „Zirci Csodák”, 5. Zirci Reguly Antal 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „7.B-sek”. 
 
 

Szent Borbála-napi megemlékezés Zircen 
 
„Tisztelet a bányász szaknak…” címmel nyílt kiállítás a 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban a 
Tatabányai Múzeum gyűjteményeiből. A tárlatot december 4-
ig lehet megtekinteni. December 1-jén, szombaton 16.00 órai 
kezdettel Emlékülés a Reguly Antal Múzeumban, majd 20.00 
órától az LGT Emlékzenekar koncertje a Művelődési Házban. 
 

Zirc a bajnok, Csetény a harmadik! 
 
A szeptember 15-16-án megrendezett Nemzeti Vágta Kishuszár 
Futamában új befutási sorrend került megállapításra. 
 
Erről Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója adott 
tájékoztatást. A győztes települést képviselő lóból vett vérminta ugyanis 
pozitívnak bizonyult. „A Nemzeti Vágta érvényes Versenykiírás és 
Versenyszabályzata értelmében új befutási sorrend került megállapításra, 
melynek eredményeként a korábbi második helyezett, Rigó Loretta, Zirc 
városának képviseletében lép a győzelmet jelentő első helyre” – áll a 
levélben. Az új befutási sorrend két helyen is érinti a térséget, hiszen így a 
Csetény színeiben induló Vörös Tamara előlépett a harmadik helyre, azaz 
két dobogós Kishuszára van a Bakonynak! 
 
 

P R O G R A M A J Á N L Ó  
 
Adventi koszorú-készítés: november 28. 15.00, Városi Könyvtár   
 
A „Gyűszűkék” Foltvarró Klub tagjainak alkotásaiból nyílik kiállítás 
november 29-én 15.00 órai kezdettel a Békefi Antal Városi Könyvtár 
közművelődési klubtermében. A kiállítást megnyitja Hevesiné Németh 
Mariann, közreműködik Juhos Melinda zongoraművész és Csaba Lilla.  

November 30-án 18.00 órai kezdettel a Művelődési Házban Szűcs István 
Miklós előadása „Az új szemléletű festészet megteremtői” címmel a 
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület szervezésében.   

1. Adventi Gyertyagyújtás december 1-jén. 16.00: Kövi Szabolcs adventi 
koncertje a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának Gobelin-
termében. 17.30,  Apátság előtti park: Csutak Noémi énekes műsora, 
gyertyagyújtás Szakos Csaba evangélikus lelkész ünnepi gondolataival. 

Városi Mikulás a Pódium Színház „Száncsengő” című zenés interaktív 
műsorával december 6-án 17.00 órakor a Városházán. Mikulás-ház is 
nyílik ebből az alkalomból a Rákóczi téri volt trafik épületében. 
December 5-én 13.00, 6-án 18.00, 7-én 16.00 órától várja a gyerekeket a 
Mikulás meleg teával, szaloncukorral és a tőle megszokott szeretettel. 

A Mendelssohn Kamarazenekar koncertje a Zirci Tücsökzenekar 
közreműködésével a Hit Gyülekezete Petőfi S. u. 7. sz. alatti 
rendezvénytermében december 8-án 17.00 órai kezdettel.   

Disznótoros Véradás: Művelődési Ház, december 21. 14.00–19.00 
 
November 26-30. között az Apátság előtti parkban építi fel a Békefi 
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB a város adventi 
óriáskoszorúját, ahol az adventi szombatok négy gyertyagyújtását 
rendezik meg karácsonyi műsorral és a helyi egyházak képviselőinek 
ünnepváró gondolataival. Az adventi időszak további programjairól 
következő lapszámunkban olvashatnak.   

A győztes zirci csapat tagjai (Fotó: Szücs Gáborné) 


