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HÚSZ ÉVE NYÚJTJA SEGÍTŐ KEZÉT 
 

„Zirc Szociális Ellátásáért” 
kitüntetésben részesült Nagyné 

Fáró Katalin (3. oldal) 
 

 
 

ADVENTI PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Gyertyagyújtással, koncertekkel 
ünnepel Zirc, kigyúltak a város 

karácsonyi fényei 
(8. oldal) 

 
 

SZÍVÜKET OSZTOTTÁK SZÉT  
 

Kiállítás nyílt a jubiláló „Gyűszűkék” 
Foltvarró Klub alkotásaiból  

(5. oldal)

 
 

A véradókat köszöntötték  
 
– A tudományok fejlődésével nem csökkent a vérigény, hanem egyre 
erősebben növekedik. Mesterségesen nem lehet előállítani vért, hiszen 
bonyolult összetételű és szerkezetű, semmi mással nem pótolható.  
 
Dr. Búzási István, a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei 
Szervezetének korelnöke mondta ezeket a gondolatokat Zirc város 
Véradók Nap-i ünnepségén, melynek ezúttal a Patkó Vendéglő adott 
helyet. A korelnök éppen ezért hangsúlyozta, hogy óriási jelentősége van 
a véradók tevékenységének, az ünnepi műsor pedig a társadalom 
megbecsülését fejezi ki. Ottó Péter polgármester speciális 
tevékenységnek nevezte a véradást, hiszen a véradók nem tudják, hogy 
kinek fognak segíteni. Már az is hősnek mondható – és nem csak 
hétköznapi értelemben –, aki csak egyszer adott vért, hiszen ezzel az 
embertársa életét mentette meg. A zirci véradók között pedig vannak 
olyanok, akik egy nem is olyan kisméretű falu teljes lakosságát voltak 
képesek az eddigi tevékenységükkel megmenteni. Köszönetét fejezte ki a 
véradóknak, s mindenkinek, aki közreműködik a véradások szervezésében. Kiemelte, hogy a zirci területi szervezet országosan is, 
de megyei szinten mindenképpen az élvonalban van. A véradóknak jó egészséget, erőt kívánt, és azt, hogy legyen idejük, 
energiájuk, elhivatottságuk legalább annyiszor nyújtani a kezüket, mint ahányszor ezt ebben az évben is megtették.  
(Folytatás a 3. oldalon „Vérbeli segítői a társadalomnak” címmel.) 
 
 

Zircen is felgyúlt a Hit gyertyája a város adventi óriáskoszorúján 
 
A falevelek épp, hogy lehulltak, a város fényei már vibrálva 
adják hírül, hogy nemsokára itt a karácsony. Advent első 
hétvégéjén sokan látogattak el az Apátság előtti parkba, 
hogy közösségi élményként éljék át a várakozás fokozódó 
izgalmát, amellyel az év legszebb ünnepére készülünk.  

Advent kezdetén Szakos Csaba evangélikus lelkész osztotta 
meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Pál Apostol Filippieket 
köszöntő üzenetével üdvözölte az ünnepre hangolódó 
testvéreket: „Az Úr közel”. Hangsúlyozta, a várakozás 
megszentelt időszakában éppen azt élhetjük át, hogy Isten 
egészen közel jön Hozzánk. (Folytatás az 5. oldalon) 

Dr. Búzási István korelnök gratulál Kovács Jácint véradónak 
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Körkérdés: Utasok a helyi járat igénybevételéről 

 
 

Nagy Árpád 
(nyugdíjas) 

 
– A Csikász közben lakom, s 
naponta igénybe veszem a helyi 
járatot, elsősorban a délelőtti 
órákban vásárlás céljára. Amikor 
dolgoztam, akkor délután is 
utaztam vele. A temető felé menő 
járattal nem értek egyet, mert 
nincs nagy jelentősége, 
számomra legalábbis. Meg 
vagyok elégedve a 
szolgáltatással, a sofőrök is 
nagyon rendesek.  
 

 
 

Véber Jánosné  
(nyugdíjas) 

 
– A Nagy László utcában lakom 
fent, s mióta működik a helyi 
járat, azóta élek vele. A kórház 
büfében dolgoztam húsz évig, 
reggel a fél hetessel mentem, s 
az ötössel mentem haza. A 
lányaim a Kukoricaföldeken 
laknak, hozzájuk is a járattal 
utazom, s bevásárláshoz is 
használom. Nekem ez egy 
ajándék. Ami a sofőröket illeti, 
egyik jobb, mint a másik.      
 

 
 

Cziráki István 
(nyugdíjas) 

 
– Amióta nyugdíjas vagyok, azóta 
veszem igénybe ezt a 
szolgáltatást, előtte kerékpárral 
közlekedtem a városban, szinte 
mindig. Bérletem van, kerékpárra 
már csak akkor ülök, ha olyan 
ügyet kell intéznem, hogy éppen 
nem tudok a menetrendhez 
igazodni. Örülök, hogy van helyi 
járat Zircen, főleg, hogy az 
Erdőaljára fel lehet jutni vele.     
 

  
(kg) 

 
 

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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Vérbeli segítői a társadalomnak – VÉRADÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 
Az ünnepséget szervező Magyar 
Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete 
részéről Simonffy Andrea, a műsor 
vezetője köszöntötte a vendégeket, s 
elszavalta a Véradók himnuszát.  Magyar 
Lászlóné területi vezető Aranyosi Ervin 
„Véradók köszöntése” című versét 
tolmácsolta, s hozzátette: a véradók 
kiemelkedő segítői az egész 
társadalomnak, ezért is tartják fontosnak, 
hogy méltóképpen ünnepeljük meg őket 
minden évben. Értékelőjében elmondta, 
Zirc városában magas a véradók és a 
véradást megszervezők száma, területi 
szinten is kiemelkedő. Az idei 
esztendőben 456 egység vér került a 
kórházakba a zirci „csendes hősök” 
jóvoltából. Köszönetét fejezte ki minden 
véradónak és a szervezet támogatóinak is.     

Az ünnepségen kitüntetést vehettek át a 
jubileumi számot elért véradók és a 
vöröskereszt munkáját támogatók. Az 
elismerésben részesülők között volt a 
megye legkiemelkedőbb véradója, 
Cziráki István, aki eddig 175-ször 
nyújtotta a karját ismeretlen 
embertársainak. Bejelentették, hogy az 
idei évben a zirci véradásoknak helyet 
adó Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB vehette át 
Budapesten a „Véradóbarát Munkahely” 
kitüntetésért járó bronz emléktáblát a 
Magyar Vöröskereszt Országos 
Vezetőségétől.    Emelte az ünnep fényét 
a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola énekes-
táncos műsora Szekrényesné Szautner 
Veronika vezetésével. Csutak Noémi 

énekes szívhez szóló dalcsokorral 
ajándékozta meg a véradókat. A Zirci 
Városi Vegyeskórus repertoárjával 
megadta az alaphangot az estéhez és az 
étvágyat a vacsorához. „Itt ülnek azok, 
akik megértették és gyakorlatba ültetik 
azt az üzenetet és értékrendet, amit a 
magyar vöröskereszt igyekszik képviselni 
és érvényre juttatni a társadalomban. Az 
önkéntességet, hogy felelősséget 
vállaljunk más embereknek az életéért, 
biztonságáért, a környezetünkre 
odafigyeljünk” – mondta zárszavában 
Csoma Zoltán, a Magyar Vöröskereszt 
Veszprém Megyei Szervezetének elnöke, 
köszönetét fejezve ki az elkötelezett 
munkáért. A véradókat vacsorával látta 
vendégül a Magyar Vöröskereszt Zirci 
Területi Szervezete.  

 

Húsz éve nyújtja segítő kezét 
 
„Zirc Szociális Ellátásért” szakmai kitüntetésben részesült Nagyné 
Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője. Az 
elismerő oklevél átadására a Szociális Munka Napjának zirci 
ünnepségén került sor a Városházán.  
 

Nagyné Fáró Katalin 1998. január 1-je óta dolgozik Zirc város 
szociális ellátásáért. Ezt megelőzően ugyancsak segítette a Zircen élő, 
problémával küzdő gyerekeket a Városi Nevelési Tanácsadóban 
mentálhigiénés asszisztensként, korábban – 1989-től – a Reguly Antal 
Általános Iskola földrajz-biológia szakos tanára volt, így elmondható, hogy 
harminc éve áll a köz szolgálatában.  

 

 
 
Felsőfokú tanulmányait a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző 

Főiskolán kezdte, ahol tanári diplomát szerzett, majd a SOTE Pszichiátriai 
és Pszichoterápiás Klinikán és a Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív 
Terápiás Egyesületnél mentálhigiénés képzésben vett részt és vált 
mentálhigiénés szakemberré. Ebben az időszakban került közelebbi 
kapcsolatba a város szociális ellátásában közreműködő intézménnyel, majd 
az akkori vezetővel közösen írták meg a városunk szociális életében 
jelentős előrelépést mutató, a családsegítő szolgáltatás bevezetésére 
irányuló pályázatot. A pályázat sikeres volt, így Nagyné Fáró Katalin 1998. 
január 1-től családgondozó, mentálhigiénés asszisztens státuszban folytatta 
munkáját Zircen.  

Ezt követően – már családgondozóként a Családsegítő és Gondozó 
Szolgálatnál – beiratkozott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolára, ahol a képzés végeztével gyógypedagógus, pszichopedagógiai 

tanár képesítést kapott. Munkája során más, a szociális és segítő 
tevékenységhez szorosan kapcsolódó és azt elősegítő szakmai képzésben 
vett részt.  

Az egy évvel később az intézményhez került gyermekjóléti szolgálat 
munkájában is részt vett a családsegítés mellett, szabadidős 
gyermekprogramokat szervezett, prevenciós és fejlesztő foglalkozásokat 
tartott, majd az egyre növekvő igény miatt segítette a különböző 
fogyatékossággal és pszichiátriai problémákkal küzdő emberek 
csoportjainak létrehozását, működését és érdekképviseletüket. Mindezek 
mellett kortársképzést szervezett fiataloknak, szülők iskoláját, özvegyek és 
daganatos betegek klubját vezette, nyári táborokat szervezett.  

2005-től közösségi pszichiátriai koordinátorként dolgozott korábbi 
feladatai megtartása mellett, majd 2007-től vezetője a Pszichiátriai Betegek 
Nappali Ellátásának, ugyanakkor a térségi feladatokat ellátó Szociális 
Szolgáltató Központ intézményvezető-helyettese lett.  

2011 és 2013 között elvégezte a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Karát, ahol szociális menedzser képesítést 
szerzett, majd 2015-ben, már intézményvezetőként szakvizsgázott 
pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásából a Wesly János Lelkészképző 
Főiskolán. 2012-től vezeti, szervezi, menedzseli a Zirci Járás Szociális 
Szolgáltató Központot annak tizenkét szakfeladatával együtt. Az elmúlt 
évben megbízással vezette az újonnan létrehozott Zirci Önkormányzati 
Szolgáltató Központot, ahol a családsegítő és gyermekjóléti feladatok 
mellett felügyelnie kellett a város két gyermekétkeztetésben résztvevő 
konyháját is.   

Intézményével csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank országos 
akciójához, ennek eredményeként közel száz alkalommal tudtak 
élelmiszercsomagot juttatni rászorulóknak. Jótékonysági kiállításokat 
szervezett, melynek bevételével segítette a fogyatékosokat, illetve a 
daganatos betegeket. Fontos számára a betegségek megelőzése, ezért több 
alkalommal szervezett a városban egészségnapokat és szűrővizsgálatokat. 
Két alkalommal szervezett Érzékenyítő napot a város lakosságának, majd 
2015-ben munkatársaival közösen elkészítették Zirc város szociális 
térképét. A Szociális Munka Napján színvonalas programok összeállításával 
köszöntötte a szociális területen dolgozó munkavállalókat, önkénteseket. 

Közéleti szerepvállalása is sokrétű. Szinte alapítása óta részt vesz a 
„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány munkájában, pályázatokat ír az alapítvány 
támogatásával működő csoportok részére. Éveken keresztül tagja és 
alelnöke volt a Zirci Civil Kerekasztalnak, illetve jelenleg is alelnöke a 
Szociális Innovációs Társulatnak. Több ciklusban is segítette szakmai 
tudásával, tapasztalatával Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
szakbizottságainak munkáját. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
felkérésére a Közép-Dunántúli Régióban végzi a házi segítségnyújtás 
szakmai hálózat szakértői tevékenységét, illetve a demens ellátás 
fejlesztésére irányuló programban koordinátori feladatok ellátására kérte fel 
a minisztérium.  

„Mindezen feladatokat csak kellő empátiával, szociális 
érzékenységgel, a másokra való odafigyeléssel lehet végezni, hogy a 
rászorulók észre se vegyék, hogy segítséget kaptak” – vallják a kitüntetésre 
javaslattevők, s hozzáfűzik: Nagyné Fáró Katalin képes minderre. 
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Dallasi történetek zirci gyökerekkel 
 
Marton Bernát atya „Visszapillantások” című könyvét 
mutatták be a Zirci Ciszterci Apátság Gobelin-termében.  
 

A könyvnek ez volt a második bemutatója, az elsőre 
Budapesten került sor. Az életrajzi ihletésű kötet a dallasi ciszterci 
gimnáziumban eltöltött évekből merít történeteket, melyekből 
többet megismerhettünk a könyvbemutatón. 

Marton Bernát – eredeti nevén Marton Antal György – 1956-
ban kényszerült elhagyni hazáját. Az Egyesület Államokba készült 
kivándorolni, de véletlenül Svájcba keveredett, előbb 
menekülttáborokban élt, majd egy genfi ügyvéd fogadta be, akinek 
a zürichi szüleinél egy orosz forradalmár, bizonyos Vlagyimir Iljics 
Lenin is élt 1919 körül. A kommunizmus atyját befogadó szülők fia 
a kommunizmusból menekülő későbbi atyát fogadott be.  Bernát 
atya aztán eljutott a tengerentúlra, ahol kezdetben állami iskolába 
járt, majd a jezsuitáknál érettségizett. Ezt követően felvételt nyert a 
Dallasi Egyetemre, mely a magyar atyák által alapított kolostor 
közelében volt. A ciszterci rendbe 1961-ben lépett be. Öt évig 
Rómában is élt, ahol teológiát tanult. A II. Vatikáni Zsinat idején 
tartózkodott az „örök városban”, s megesett vele az, hogy ebédet 
szolgált fel II. János Pál pápának. Kitanulta a francia nyelvet, s bár 
a biológia közelebb állt hozzá, a dallasi ciszterci gimnázium 
francia-latin szakos tanára lett. Ötven évig tanított az iskolában, 
tizenöt évig igazgató is volt. Felvették a Cambridge-i Egyetemre is, 
de oda nem járhatott, mert visszahívták osztályfőnöknek. Mint 
megtudtuk, a gimnáziumban korábban több magyar atya is tanított, 
ők jelenleg a kolostorban élnek, fiatal amerikaiak vették át az 
iskolai oktatást, vezetést. Nemcsak hittant, hanem világi tárgyakat 
is tanítanak.  

Annak ellenére, hogy Bernát atya több mint hatvan éve 
elszakadt szülőföldjétől, nagyon szépen beszéli a nyelvünket, ha 
esetleg nem találta egy-egy szónak a magyar megfelelőjét – ami 
ritkán fordult elő –, a közönség sietett a segítségére. 1996-ban 
mondott le az iskola igazgatóságáról, s mint elmesélte, ekkor 
nagyon szeretett volna Magyarországra jönni vendégoktatónak, de 
az iskola vezetése nem engedte, szükség volt rá osztályfőnökként. 

Miután érettségizett az osztálya, újrapróbálkozott, de újabb 
osztályfőnöki megbízatást kapott, amit már nehezen vállalt a haza 
iránti vágy miatt, de a számára kijelölt osztályból egy mexikói fiú 
olyan hatást gyakorolt rá, hogy továbbra is maradt. Megérte, hiszen 
tanítványai közül az iskolát senki nem hagyta el, sőt többen híres 
emberek lettek. Zircre is elhozta diákjait, hogy megismerjék a 
gyökereket, ahonnan indultak a ciszterek.  

 

 
 
Végül aztán csak teljesült a vágya, s ötven év dallasi tanítást 

követően jöhetett Magyarországra vendégoktatónak. Elővett a 
zsebéből egy Szent Antal szobrocskát, mely életének jelképeként is 
felfogható. Elmesélte, hogy édesanyja már a negyvenes éveiben 

járt, amikor négy testvére után várandós lett vele, s 
a nőgyógyász azt javasolta neki, vetesse el, mert 
veszélyes ebben a korban szülni, ő azonban hallani 
sem akart erről, s elkezdett Szent Antalhoz 
imádkozni, és megfogadta, ha minden sikeres lesz, 
akkor róla is kereszteli el a gyermeket. Az ima 
meghallgatásra talált, hiszen egy gazdag, példás 
életút vette kezdetét.  

A könyv kapható a Zirci Ciszterci Apátság 
Látogatóközpontjának ajándékboltjában.  

 
 

 

Jótékonysági kezdeményezés indult Zircen  
 
A karácsonyi adakozás mindannyiunk számára lelket melengető 
gesztus. Azok számára is, akik adják és azoknak is, akik kapják, 
vagy éppen segítik a megvalósulását.  
 
A zirc.blog.hu információs portál ajánlása és segítő közreműködése 
alapján, magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozás, és az 
önkormányzat együttműködésével különleges jótékony kezdeményezés 
indult az adventi időszakban. Nagy Zoltán talán nem ismeretlen a Zircen 
vásárlók körében, három éve foglalkozik gyümölcsárusítással a 
városban. A karácsony közeledtével decemberben fenyőfát árusít, ehhez 
kapcsolódóan ajánlotta fel az Erdélyi Baráti Kör Egyesületen és a 
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületen keresztül a támogatását. A 
kereskedő jó példával szolgálva, lehetőséget biztosít az egyesületek 
adományainak gyűjtésére, vevőitől pedig átvállalja az adakozás anyagi 
részét.  Minden eladott fenyőfa után 200 forintot dob a gyűjtődobozba, 
mellyel hozzájárul a két zirci Pro Urbe-díjas egyesület tevékenységéhez. 
Ezzel egyúttal köszönetét is szeretné kifejezni a városnak és vevőinek az 
elmúlt évek bizalmáért és vásárlásáért. Koósné Stohl Ilona és Müllerné 
Wenczel Rita a szervezetek képviseletében és az egyesületek köszönete 
jeléül a vásárlók között „Zirc anno… 2019”, „Zirc és a Bakony 2019” és 
Zirc Városi Önkormányzat által kiadott 2019. évi naptárakat sorsolnak ki 
december 22-én, 15 órakor a Zirciek Adventje programon. Tóth-Kovács 
Eszter, a zirc.blog.hu szerkesztője szerint az ilyen, és ehhez hasonló 
jótékony, sokszereplős együttműködések egy kicsit mindig többet adnak 
a cél elérésénél.  Megmutatják az emberek lelkének jóságát, szépségeit 
is. A lakosság számára 2018. december 08-24-ig terjedő időszakban 
9.00 és 19.00 óra között a Tesco bejáratánál van lehetőség arra, hogy 
csatlakozzon – akár vásárlása által, akár adakozás formájában – az 
egyesületek támogatásához. A szervezetek a támogatást a 
rendezvényeik megvalósítására fordítják majd, gazdagítva ezzel Zirc 
város programkínálatát.  

Az LGT Emlékzenekar koncertje 
 
A Bányásznap viharvert koncertjének pótlásaként és a Szent 
Borbála Nap programjainak zárásaként remek hangulatú 
házibulit adott Zircen az LGT Emlékzenekar. 
 

A városunkban közkedvelt 
zenekar december 1-jén ismét az 
Öreg-Bakony Barátai Egyesület 
szervezésében koncertezett a 
Művelődési Házban. Az 
LGT zenéje most is minden 
korosztályt megmozgatott: 
gyerekek, fiatalok, szülők, 

nagyszülők töltötték meg a zsibongót, és mindenki együtt énekelt, 
táncolt a jól ismert dalokra. Zenész barátaink a koncert alatt 
sokszor emlékeztették a közönséget a "ZIRCI BULI" 
fellépéseik közös élményeire. A remek hangulatú buli során egy 
fiút még a színpadra is felhívott a zenekar, és nem „szóltak rá, hogy 
hangosan énekel”.  Az egyesület tagjai zsíros kenyeret, pogácsát 
kínáltak a közönségnek, a finom falatokat a Jeskó büfénél 
öblíthették le a szomjasak. A koncert tartalmas beszélgetésekre is 
alkalmat kínált a barátoknak, ismerősöknek.  Jó érzés volt hallgatni, 
ahogy lelkes fiatalok osztották meg izgalmas rendezvény-terveiket 
a tapasztalt idősebbekkel, kérve véleményüket, segítségüket. A 
koncert utolsó dala mintha a korosztályok közös céljáról szólt 
volna: Miénk itt a tér... 

(ei)
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Szívüket osztották szét a foltvarázslók 20 ÉVES A „GYŰSZŰKÉK” 
 
Kiállítás nyílt a húszéves „Gyűszűkék” 
Foltvarró Klub alkotásaiból a Békefi 
Antal Városi Könyvtár közművelődési 
klubtermében. A házigazdák több 
meglepetéssel is készültek a 
születésnaposok köszöntésére.  
 
Juhos Melinda zongoraművész játéka 
csendült fel elsőként a foltvarró 
alkotásokkal gazdagon díszített falak, 
bútorok között, a kiállítást pedig 
Hevesiné Németh Mariann nyitotta meg. 
A szemet gyönyörködtető alkotásokon túl 
a közösségi élet fontosságára is felhívta a 
figyelmet, hiszen mint mondta, 
„foltvarrónak lenni életforma, 
önszerveződés, közösségi lét”. 
Hangsúlyozta, hogy az 1998-ban alakult 
klub meghatározó szerepet tölt be Zirc 
város civil életében. „Az együtt varrott 
textíliák a klub tagjait is különleges 
barátokká kovácsolták össze az elmúlt 
évek során, akiket nemcsak a varrás 
öröme köt össze, hanem a korlátoktól és 
előítéletektől mentes feltétel nélküli 
szeretet, amely elfogadja a másik embert. 
Találkozásaikon egymástól tanulnak, 
egymás munkáját csodálják. Osztoznak 
egymás örömében és bánatában. Ők nem 
egyszerűen csak egy klub, ők egy 
közösség” – méltatta a klub tagjait 
Hevesiné Németh Mariann, majd név 
szerint is bemutatta őket a közönségnek: 

Egervölgyi Dezsőné klubvezető, 
Cserepes Klára, Kujbus Ferencné, Máhl 
Andrásné, Simon Mártonné, Slajchó 
Györgyné, Szabó Dénesné, Szabó 
Lajosné, Valler Mihályné, Volf Ferencné. 
Szó esett arról is, hogy a foglalkozásaikat 
kéthetente hétfőnként tartják a 
közművelődési klubteremben, a 
csoportból többen tagjai a Magyar 
Foltvarró Céhnek. A szónok sajnálatát 
fejezte ki, hogy a klub tagjainak száma 
évről évre csökken, és felhívta a 
figyelmet a csatlakozás lehetőségére. „A 
foltvarrás nemcsak a fantáziájukat, 
kézügyességüket, kreativitásukat dicséri, 
hanem valódi varázslat, amiképp a 
különböző színű és mintájú, más-más 
formára vágott anyagokat összerendezik, 
képekbe, ábrákba foglalják, kifejezve 
ezáltal érzésvilágukat, gondolataikat” – 
fogalmazott Hevesiné Németh Mariann, s 
frappánsan foltvarázslóknak nevezte az 
alkotókat, akik „a szívüket osztották szét” 
ezen a kiállításon.  
A házigazdák két meglepetéssel is 
készültek a születésnap alkalmából. 
Bieberné Réz Ágnes, a foltvarrók 
foglalkozásainak helyet adó intézmény 
vezetője egy tortával köszöntötte a 
klubot, melyet Egervölgyi Dezsőné vett 
át, majd klubtársaival együtt elfújta a két 
évtized szorgos, igényes munkáját 
megvilágító gyertyákat. A klubvezető 

megköszönte az intézménynek a sok 
segítséget, amit kaptak, és köszönetét 
fejezte ki Zirc Városi Önkormányzatnak 
is, amely pályázati úton mindig támogatja 
a munkájukhoz nélkülözhetetlen 
eszközök beszerzését.  
Ezt követően egy különleges produkcióra 
is sor került. Csaba Lilla intézményi 
munkatárs lépett színpadra és a 
művésznő zongorakíséretében elénekelte 
a foltvarrók himnuszát. A dal megható és 
tréfás is volt egyben, hol könnyek 
szöktek a szemekbe, hol mosoly nyílt az 
arcokon. Majd a közönség soraiban 
kiosztották az alkalomhoz illő óda 
szövegét, amely még egyszer felhangzott, 
immár egy sok tagot számláló, spontán 
alakult énekkar előadásában.  
A bejárat mellett elhelyezett installációs 
elemre kedve, ízlése szerint mindenki 
elhelyezhetett egy kis foltot, melyből a 
klubtagok a következő foglalkozáson 
közös művet készítenek, s elhelyezik a 
kiállított alkotások között, a huszadik 
születésnap emlékére.  
A kiállítás-megnyitó hagyományosan 
tombolasorsolással zárult, melyen a 
szerencsések a foltvarrók alkotásaival 
gazdagodhattak. A „Gyűszűkék” 
Foltvarró Klub kiállítása 2019. február 8-
ig tekinthető meg a könyvtárban.  

(kg)

 
 
Zircen is felgyúlt 
a Hit gyertyája  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 
Érdekességképpen megosztotta 
azt is a hallgatósággal, hogy a 
kezdetleges adventi koszorú 

formája egy német evangélikus lelkészhez kapcsolódik. 1839-
ben Johann H. Wichern egy szekérkereket függesztett fel, 
melyen elhelyezett négy, nagy fehér gyertyát, melyek közé húsz 
kis piros gyertyát tett még. Karácsony előtt huszonnégy nappal 
meggyújtotta az elsőt, majd sorban a többit, minden nap egyet, 
és így nőtt a fénye, egészen addig, amíg Jézus születése be nem 
köszöntött. Az adventi koszorú első lila gyertyája a Hit 
szimbóluma. Az ebben rejlő mély erőt Szakos Csaba egy kis 
példázattal érzékeltette: Egy faluban, szárazság idején 
elhatározták, hogy kimennek a mezőre és esőért imádkoznak. 
Az egész falu népe kivonult, de csak egyetlen kisfiú volt, aki 
hozott magával esernyőt is. Ez a hit! Az evangélikus lelkész az 
adventi időszakra – útravalóul – a kisfiúban sugárzó, erős hitet 
kívánta a testvéreknek, akiket arra is biztatott, hogy ebben az 
időben legyenek olyanok, mint a karácsonyi angyalok, s 
ajándékozzák meg embertársaikat az idejükkel, a figyelmükkel, 
a szeretetükkel. Így legyen Istentől áldott az ünnep! Az adventi 
üzenet után a lelkész úr közreműködésével felgyúlt az első 
gyertya a város óriáskoszorúján.  

A karácsonyvárás pillanatait Csutak Noémi dalcsokra tette 
még bensőségesebbé.  

(csl) 

HELYTÖRTÉNETI JÁTÉK! 
 

A helyes válaszokat adók között 3 db Zirc anno… 2019 
naptárat sorsolunk ki, melyet a kiadvány szerzője, 
Müller Anikó ajánlott fel. A kérdések az újsághoz 

mellékelt feladványlapon találhatók.  
 

 
 

A megfejtések beküldhetők elektronikus úton a 
sajto@zirc.hu e-mail címre vagy leadhatók papír 

alapon, zárt borítékban a Békefi Antal Városi 
Könyvtárban (8420 Zirc, József A. u. 1.).  

A borítékra kérjük, írják rá: „HELYTÖRTÉNETI KVÍZ”  
 

Beküldési határidő: 2018. december 14. (péntek) 
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Pályázatok és programdömping egy Boldog Iskolában 
 
Prezi, Famta, Boldog Iskola, horrorszoba, adventi koszorúk… 
Minden kifejezés kapcsolódik a III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolához. 
Van közötte, ami magyarázatra szorul, de az értelmező 
kéziszótár helyett inkább Balázsné Györek Zsuzsanna 
igazgatónőt hívtuk segítségül.  
 
Az igazgatói irodába történő belépés előtt udvariasan felhívják a 
figyelmemet, hogy ne nézzek jobbra. Persze szófogadatlanul már 
csak azért is odanéz az ember, s nem bánja meg, hiszen szó sincsen 
rendetlenségről, a sok új, pályázat keretében beszerzett eszköz 
várakozik itt. – Az EFOP-3.1.5. számú, hároméves pályázatunk 
eszközei láthatók. Várjuk még a bútorokat, amellyel a nyelvi termet 
szeretnénk berendezni, hiszen alkalmasak arra, hogy 
csoportmunkát végezzünk, különböző technikákat, módszereket 
alkalmazzunk az órákon, zömében a nyelvórákon. Célunk, hogy a 
21. századnak megfelelő nyelvoktatást tudjunk biztosítani a 
gyerekeknek. Nagyon sok társasjátékot is kaptunk a pályázat 
keretében, nálunk mindig van egy olyan szoba berendezve a DÖK 
által rendezett megmozdulások alkalmával, ahol a diákok 
társasozhatnak, és a kollektívával is szeretnénk majd játszani. 
Ennek a pályázatnak az a célja, hogy az iskolai lemorzsolódással 
veszélyeztetett gyerekeket próbáljuk meg felzárkóztatni és 
életcélokat tűzni ki eléjük.  
 

 
Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatónő tárgyalóasztala is azt sugallja, 

hogy a várakozás időszakában vagyunk 
 
Az EFOP-3.2.5. számú pályázat keretében nagyon sok programot 
valósítottak meg a 2018–2019-es tanév első félévében. Ilyen volt 
például a Prezi-s előadásuk, amelyen a magyar fejlesztésű 
prezentációkészítő programot mutatták be az diákoknak. Több 
lehetőséget rejt magában, mint a Power Point, ugyanakkor élő 
internetkapcsolat kell hozzá. A harmadik pályázatuk keretében 
azonban annyira felfejlődött a Wifi és az internet sávszélesség, 
hogy már ez sem jelent gondot, sőt mobilinternetet is tudnak 
használni a tanárok oktatási segédeszközként.  A Famta 
programmal azt tanítják meg a fiataloknak, hogyan kell anyagilag 
megtervezni az életet, sok jó tanácsot, kapaszkodót kapnak, s 
mindezt interaktívan, játékos feladatokkal. A további programokat 
is sorolja az igazgatónő. Fővárosi kirándulásra került sor, a diákok 
szakirányuknak megfelelően látogatták az ELTÉT, Műszaki 
Egyetemet, képzőművészeti kiállítást. December 11-én 
pályaorientációs témanapot tartanak, rendkívül széles tematikus 
előadási repertoárral, óránként tizenhárom helyszín közül 
választhat majd háromszáz tanulójuk. Összesen nyolc szakkörük 
működik az iskolában a pályázat keretében.   
A harmadik, folyamatban lévő pályázatuk eredményeként 
informatikai eszközök beszerzésére került sor, teljesen kiépült az 
intézmény falai között a hálózat nélküli internet, s 
továbbképzéseken is részt vesznek a pedagógusok. Ettől a tanévtől 
bevezették az iskolában az elektronikus naplót, melyet a pályázati 

úton beszerzett laptopokkal jól tudnak vezetni. Természetesen a 
pályázatokon kívül is van élet: a Zirci Mentőállomás nemrégiben 
újraélesztési bemutatót tartott a gimnáziumban, diákok, 
pedagógusok kipróbálhatták az életmentés technikáját, amely soha 
nem lehet tudni, mikor jöhet jól az életben. Sok kérdés is 
elhangzott a diákok részéről, melyre készségesen válaszoltak a 
helyszínre érkező mentők.  
 

 
Minden diák kipróbálta az elsősegélynyújtás technikáját, miután a zirci 

mentősök bemutatták azt (Fotó: Radics Péter) 
 
Halloween Bulit is rendeztek a Diákönkormányzat szervezésében 
tökfaragással, horrorbüfével, süteményversennyel, tornatermi 
bállal, ijesztgetős szobával. Sok diák bújt jelmezbe, kép sajnos nem 
készült, de tényleg félelmetes buli lehetett a suliban. Nyílt napot 
tartottak, előtte körbevitték az iskola jó hírét a járásban, Balázsné 
Györek Zsuzsanna igazgató ilyenkor az első évfolyamos diákjait is 
magával viszi, hogy személyesen tudják elmondani tapasztalataikat 
a pályaválasztás előtt álló nyolcadikos kortársaiknak.  Hol 
véradóként, hol színjátszóként, hol képzőművészeti kiállítás 
alkotóiként láthatjuk a bélás diákokat, a minap pedig ünnepélyesen 
feltűzték a szalagot a végzős tanulóknak. A karácsonyi ünnepkör 
hangulata elérte a III. Béla Gimnáziumot is. Már hagyomány az 
iskolában az adventi koszorúkészítés, a szorgos kezek ezúttal is a 
diákok, pedagógusok, szülői munkaközösség soraiból kerültek ki. 
A kreatív csapatmunka eredménye látható is az iskola aulájában, 
szebbnél szebb koszorúk, ajtódíszek kínálják magukat, az 
eladásukból befolyó bevételt a Szülői Munkaközösség a diákokra 
fordítja majd. A szintén hagyományos, de most egy kicsit 
rendhagyó karácsonyi koncertjüket december 21-én, 10.00 órától 
tartják a bazilikában, melyen külső érdeklődőket is szeretettel 
látnak. Amellett, hogy a zeneiskola pedagógusai megörvendeztetik 
az iskola közösségét egy meghitt koncerttel, versek, beszédek, 
monológok is elhangoznak majd, egyik pályázatuk pedig módot ad 
arra, hogy minden diáknak kerül valami az iskola „családi 
karácsonyfája” alá.    
 
Boldog Iskola a Gimi 
2018. október 1-jétől Boldog Iskola vagyunk – mondja Balázsné Györek 
Zsuzsanna igazgatónő. „Miért, ez eddig nem így volt?” – gondoltam 
magamban, hiszen nem szoktam látni szomorkás arcokat a gimnáziumban, 
mindig is a családias légkör uralkodott itt.  Most azonban másról van szó, 
mint megtudjuk, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” által kiírt 
pályázaton elnyerte a BOLDOG ISKOLA címet. A pályázat célja, hogy a 
pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit 
alkalmazva a tanulók csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő 
összetevőit. „Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és 
élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra 
kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett 
hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra 
képes emberré válhatnak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Jobb Veled a Világ 
Boldogságóra Program fővédnöke, klinikai szakpszichológus)  
 

(kg)
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Gyorsabban és szakszerűbben tudnak beavatkozni a zirci tűzoltók 
 
Eredményes pályázatokkal korszerűsödött, bővült a Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóság eszközállománya, aminek 
köszönhetően gyorsabbá, szakszerűbbé válik a beavatkozás.  
 
Erről ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok tájékoztatott. Saját 
forrásból több olyan eszközt is beszereztek, ami jelentősen 
megkönnyíti a munkájukat. Az önkormányzati tűzoltóságok 
számára első ízben kiírásra került pályázaton pedig mintegy 4,5 
millió forintos támogatást nyertek el eszközfejlesztésre.  
Ezek nagy részét már sikerült beszerezni, többek között egy 
habfeltéttel is rendelkező többfunkciós ventillátort, melynek 
elsődleges szerepe a zárt terek, pincehelyiségek, lépcsőházak 
kiszellőztetése, de gyári kialakításának köszönhetően a szerkezet 
által előállított hab elzárja az égő anyagot az oxigéntől és 
megszünteti az égést. Beszerzésre kerül továbbá egy hőkamera, 
amely kép és videó rögzítésére is alkalmas. A kamera a kiérkezett 
egységnek nyújt segítséget, akár egy füsttel teli épületben meg 
tudja határozni a tűz helyét, vagy a füstben fekvő személyt, illetve 
külterületen személykeresésnél is használható, ha a hőmérsékleti 
viszonyok ezt lehetővé teszik. 
Szorosan együttműködve a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
más eszközökre is pályáztak. Az egyesület elsődleges célja, hogy 
Zirc város területén segítse a tűzmegelőzést, másrészt pedig az 
önkormányzati tűzoltók elriasztása esetén a saját felszereléseikkel 
tudnak beavatkozni. Az önkéntes egyesületnek az elmúlt két évben 
pályázati támogatásból mintegy két millió forint értékű eszközt 
sikerült beszereznie, melyeket szükség esetén az önkormányzati 
tűzoltóságnak is rendelkezésére tudják bocsátani. 
 

 
Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok mutatja a többfunkciójú eszközt, mellyel 

felszerelték a gépjárműfecskendőt 
 
Ifj. Szelthoffer Ferenc elmondja, a továbbiakban is szeretnének élni 
a pályázati lehetőségekkel, így például tervben van az elsődleges 
vonuló járművük gyors beavatkozóval történő felszerelése. 
Szükséges az épület energetikai fejlesztése is, amelyet szeretnének 
jövő év harmadik negyedévében realizálni pályázati forrásból. A 
parancsnok kiemeli, hogy a pályázati önrész biztosításához több 
gazdálkodó szervezet is hozzájárult, ilyen volt az ABL-Technic 
Hungary Kft., amelynek ügyvezetője, Mátyás Ilona minden évben 
önzetlenül és töretlenül támogatja a térség tűzvédelmét. 

(kg)

 

FE L H ÍV Á S  
 

Életet menthet a zászló! 
 

 
 
Fekete nap volt 2018. november 14-e, amikor Veszprém város 
belterületén két balesetben összesen három főt ütöttek el kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyeken. Mindhárom személy sérülése súlyos – áll 
a Veszprémi Rendőrkapitányság novemberi bűnmegelőzési 
hírlevelében. Azóta újabb zebrán történt balesetekről adott hírt a 
Veszprém Megyei Napló a megye több helyén. Idén februárban 
civil kezdeményezésre Zirc is csatlakozott a „Zászlót a veszélyes 
zebrákra” elnevezésű akcióhoz. Fényvisszaverő zászlócskák 
kerültek kitűzésre annál a belvárosi zebránál, amelynél már több 
baleset történt, közöttük régebben három halálos kimenetelű is. A 
szervezők célja, hogy elejét vegyék a további baleseteknek, 
biztonságot adjanak a zebrán átkelő gyalogosok kezébe, felhívják a 
figyelmét a gépjárművel közlekedőknek. Müller Anikó, a 
zebrazászlózás fő kezdeményezője elmondja, sajnos többször 
előfordult már, hogy a tartóoszlopokból eltűntek a figyelemfelkeltő 

eszközök, megrongálták, szemetet is találtak a zászlótartóban. – 
Milyen lelkületű ember az, aki eltulajdonít egy olyan eszközt, 
amely életet menthet? – kérdi. A szervezők pótolták az eltűnt 
zászlókat, hiszen továbbra is hisznek a jelentőségében. A téli 
időszakban, a korai sötétedés idején, csapadékos, nyálkás időjárás 
esetén még inkább indokolt a zászló használata a biztonságos 
átkelés érdekében, s szerencsére többen felismerik a jelentőségét, 
ezt pár perces ott tartózkodásunk alatt megtapasztalhattuk. Ez nem 
ereklye, amit gyűjteni kell, a zebrazászló megelőzheti a bajt, életet 
menthet!  
 
 

Fejlesztés a betegek biztonsága érdekében  
 
A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet betegbiztonságának 
növelése érdekében komplex fejlesztési projektet valósított meg 
tizenkét hónap alatt. A projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg 96,42 millió forintos támogatással. 
 
Varga Gábor projektmenedzser tájékoztatásában elmondta, a projekt 
két területre fókuszált. Egyrészről kéz- és területhigiénés eszközök, 
rendszerek, anyagok beszerzése valósult meg, elősegítve a megfelelő 
kézfertőtlenítés gyakorlatának kialakítását. A kórház területén 180 
karos fali adagoló felszerelése mellett a kiemelten nagy beteg- és 
látogatói forgalmú terekben, betegellátó osztályokra bejutási pontokon, 
illetve a járóbeteg-ellátásban a nagy forgalmú rendelések és recepció 
mellett szintenként egy-egy kézfertőtlenítő pont kialakítása történt: tíz 
helyszínen érintés nélküli szenzoros adagolók kerültek telepítésre. Mint 
megtudtuk, a berendezésekhez szükséges fertőtlenítő folyadékokat is a 
projekt keretében biztosított támogatásból vásárolták meg. Emellett 
zárófertőtlenítésre alkalmas eszköz is beszerzésre került, valamint a 
legionella fertőzés megelőzése céljából a használati meleg 
vízrendszereiket klórdioxidos fertőtlenítő rendszerekkel látták el. A 
program másik célja az intézményi komplex betegazonosító rendszer 
kiépítése volt. Ennek üzemeltetésével nyomon tudják követni az 
ellátási eseményeket, az ellátottakhoz tudják kapcsolni a diagnosztikai 
mintákat és vizsgálatokat, valamint a rendszer részét képező mobil 
eszközök segítségével az egészségügyi intézmény dolgozói közvetlenül 
a betegágy mellett tudják ellenőrizni és adminisztrálni a szükséges 
feladatok végrehajtását. A fejlesztéssel jelentősen javulhat a 
betegellátás minősége a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben. (kg) 
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Csapatépítés ismeretterjesztéssel, játékos élményekkel  
 
A Zirci Önkormányzati Szolgáltató 
Központ csapatépítő hétvégét szervezett, 
melyre a Reguly Iskoláért Alapítvány 
pályázott sikeresen a Honvédelmi 
Sportszövetségnél. Ennek köszönhetően 50 
gyermek vehetett részt egy nagyon aktív, 
programokkal teli hétvégén november 23-
25. között.  
 
A szállást, a helyszínt és a szolgáltatásokat a 
Zirc mellett található Szépalma Hotel és 
Ménesbirtok biztosította. Pénteken az 
egységes pólók és névvel ellátott kitűzők 
kiosztása, a mobiltelefonok begyűjtése, 
valamint a szállások elfoglalása után bő 
kétórás sportfoglalkozással indítottunk. Ennek 
keretében bowlingozhattak, billiárdozhattak, 
csocsózhattak a gyerekek, illetve többféle 
társasjáték közül választhattak. A megfelelő 
mértékű fáradtság elérése után elfogyasztottuk 
első vacsoránkat a hotel éttermében, ami 
nagyon finom lehetett, hiszen pillanatok alatt 
minden tányér üres lett. Mivel a gyerekek 
vacsora alatt „kipihenték” magukat és 
korainak tartották a lefekvést, így egy 
különálló teremben esti levezetésnek 
mesefilmet néztek. A kisebbek valószínűleg a 
végére már nem nagyon emlékeznek, hiszen 
fél 11-kor lett vége. Villanyoltás végül éjfél 
magasságában lehetett, mivel minden gyermek 
nagyon izgatott volt a szombati programot 
illetően, illetve új barátságok is köttettek, ezért 
nagyon sok minden megbeszélnivaló akadt.  
Szombat reggel 6 órakor ébresztettük a fáradt 
társaságot, akik hősiesen fél 7-kor hiánytalanul 
részt vettek a reggeli tornán. A korai reggeli 
után a hotel igazgatója nyitotta a napi 
programsorozatot egy tájékoztatóval, 

ismertette a GPS használatát és a kincskereső 
játék lényegét. Ezután a kijelölt 5 csapat 
megkapta első feladatát, melynek megoldása 
mutatta meg az elrejtett kincs koordinátáit. 
Aztán már „csak” oda kellett jutni és meg 
kellett találni az elrejtett dobozt, amiben a 
gyerekek ajándéka volt. Ez nem kis kihívás 
volt, mivel kora reggel hideg és nagy köd 
nehezítette a csapatok dolgát. 
Miután minden csapat sikeresen visszaért a 
hotelbe, kezdődött a második programpont, 
ami hun harci bemutató, íjászkodás és hun 
játszóház volt a Csókakői Hun-ok jóvoltából. 
Kezdésnek „élő” történelemórát hallgathattak 
a gyerekek hun fegyverek, harci eszközök, 
harci technikák és ruházat bemutatása mellett, 
majd egyesével lőhettek is íjjal, valamint 
kezükbe vehették a korábban bemutatott 
tárgyakat, védőfelszerelést. A játszóházban 
pedig kipróbálhatták a nemezelést, 
gyöngyfűzést és egyéb, kézügyességet igénylő 
technikákat. 
A jól megérdemelt ebéd után Lóki György 
sólymász tartott interaktív ismertetőt 
baglyokról, héjákról, sólymokról, miközben 

testközelből nézhettük meg, hogy mi mindenre 
lehet megtanítani őket. A gyereksereg fedett 
helyen folytatta programjait, melynek 
keretében megismerkedtek a Magyar 
Honvédségben használatos rendfokozatokkal, 
a rendszeresített egyenruhával és egyéb 
tudnivalókkal, valamint közkívántra ismételten 
bowlingozásra és társasjátékozásra volt 
lehetőség. Vacsora után ezt az estét is 
filmnézéssel vezettük le. Ezen az estén már 11 
órakor ágyba került mindenki. 
Vasárnap reggel sem maradhatott el a reggeli 
torna, bár egy órával később kellett kelnie a 
társaságnak. Reggeli után mindenki 
összepakolt a szobaellenőrzéshez. A 
hazautazásig egy közösségi helyiségben 
értékeltük közösen a programokat, amikor a 
gyerekek elmondhatták, hogy mi tetszett vagy 
éppen mi nem tetszett nekik ebben a szűk két 
napban. Az azonnali visszajelzések alapján 
úgy gondoljuk, hogy a foglalkozás elérte 
célját, hiszen a rendkívül vegyes összetételű 
csoport minden tagjának sikerült új 
ismeretségeket, barátokat szerezni, a 
programok – a hideg időjárás és köd ellenére is 
– egyértelműen tetszettek nekik, és szinte 
kivétel nélkül mindenki megfogalmazta, hogy 
szívesen venne részt máskor is ilyen, vagy 
ehhez hasonló táborban, akár több napon 
keresztül is. 
Végül vasárnap délelőtt átadtuk a szülőknek a 
fáradt gyerekeket. És reméljük, hogy 
folytatása következik. Köszönjük a lehetőséget 
a Honvédelmi Sportszövetségnek! Külön 
köszönjük Nemes Istvánnak, hogy felhívta a 
figyelmünket erre a pályázatra! 

 
Koós Kata 

 
   
 

A D V E N T I  P R O G R A M A J Á N L Ó  
 
 
2. Adventi Gyertyagyújtás – 2018. december 08. (szombat): 16.00 
óra: az Iszkiri zenekar koncertje gyerekeknek a Zirci Ciszterci 
Apátság Látogatóközpontjának Gobelintermében. 17.00 óra: a 
Mendelssohn Kamarazenekar koncertje a Zirci Tücsökzenekar 
közreműködésével a Hit Gyülekezete Petőfi S. u. 7. szám alatti 
rendezvénytermében. 19.00 óra, Apátság előtti park: a Zirci Reguly 
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató ÁItalános Iskola 4/B. 
osztályának műsora, majd gyertyagyújtás Vecsey Katalin református 
lelkész ünnepi gondolataival 
 
MÉZESKALÁCS FALU kiállítás nyílt a Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóházban, mely 2019. január 6-ig tekinthető meg.  
 
December 13. (csütörtök) 16.00 óra, Művelődési Ház: a Bakonyi 
Babázó Csoport családi karácsonya Rábaközi Rita zenés Ringató 
foglalkozásával 
 
3. Adventi Gyertyagyújtás – 2018. december 15. (szombat): 17.30 
óra, Apátság előtti park: a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 
óvodapedagógusainak műsora, majd gyertyagyújtás a ciszterci rend 
képviselőjének ünnepi gondolataival  
 
December 16. (vasárnap) 16.00 óra, Zirci Ciszterci Apátság Bazilikája: 
a Zirci Városi Vegyeskórus adventi koncertje  
 
2018. december 21. (péntek) 14.00-19.00, Művelődési Ház:  
Disznótoros Véradás a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi 
Szervezete rendezésében 

 

HIRDETÉS 

    


