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Lámpásként világítanak a nemzet napszámosai 
 
A Pedagógusnaphoz kapcsolódóan, szűkebb körben 
kerültek átadásra a „Zirc Város Közoktatásáért” 
szakmai kitüntetések a Városházán. 

  
Ottó Péter polgármester köszöntötte a vendégeket és 

hangsúlyozta, Zirc városában a jelenlévő pedagógusokon 
kívül még nagyon sokan ellátják ezt a nemes és szép hivatást. 
A négy közoktatási intézménybe összességében több mint 
1400 diák, illetve gyermek jár. Az ő napi munkájukat, 
feladataikat segítik a pedagógusok, akiket szintén köszöntött 
a városvezető.   

Beszélt arról, hogy a pedagógus szó eredete az ókorra 
vezethető vissza, később a magyar köznyelvben többféle 
módon méltatták és nevezték a pedagógusokat, voltak a 
nemzet napszámosai, Gárdonyi Géza azonos című regénye 
alapján pedig Lámpásoknak is nevezzük őket.  

(Folytatás a 4-5. oldalon.)  
 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS: ÜGYFÉLPONT NYÍLT ZIREN 
 

Közösségi kezdeményezés indult a 
Cigánydombi játszótér felújítására 
 
Zirc Városi Önkormányzat korábbi kezdeményezését folytatva, új 
lendületet adva annak, öt civil szervezet elhatározta a közel 
harmincéves Cigánydombi játszótér ütemezett megújítását. Céljuk, 
hogy az önkormányzattal együttműködve a gyermekek számára a 
játéknak egy megújult teret tudjanak biztosítani, ennek érdekében 
várják és köszönettel veszik a felajánlásokat. A civilek felhívása a 8. 
oldalon olvasható „Építsünk közösen játszóteret” címmel.   
 
 

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület 
 
Az idei évben először volt lehetőség Zirc 
Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének összehívására. A június 17-
én megtartott rendkívüli ülésen 
napirendre került többek között a civil 
szervezetek részére kiírt pályázatok 
elbírálása is. (3. oldal) 
 

 

 

Képesek vagyunk a 
nemzeti megújulásra 
 
– A nemzeti emlékezés a Kárpát-
medence népei közös jövőjének 
elősegítése mellett azt a feladatot rója 
ránk, hogy segítsük Trianon megértését 
és feldolgozását. Lehetőséget ad arra is, 
hogy bebizonyítsuk, a nyelvéből, 
kultúrájából erőt merítő magyarság e 
történelmi tragédia után is képes a 
nemzeti megújulásra, az előttünk álló 
történelmi feladatok megoldására.       
    

 
 
Dr. Kovács Zoltán, térségünk 
országgyűlési képviselője mondott 
beszédet Zirc trianoni megemlékezésén.  

(9. oldal)

A kitüntetésben részesülő pedagógusok az önkormányzat 
képviseletével és Zirc térségének országgyűlési képviselőjével   
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XXII. Bakonyi Betyárnapok 
2021. augusztus 6-7. 
 
 
 

Csárdabéli Szépasszonyok, Bakonyi Betyárok, Ifjak és 
Vének, s valahány népek, kik e vidéket lakjátok! 

 
Közhírré tétetik, hogy Kisasszony havának hatodik és 

hetedik napján ismét messze zeng a Bakonyi Betyárnapok 
ostorcsattogástól, ének- és zeneszótól, jókedvtől híres hangja! 

 
Mindenki helyezze biztonságba az apró- és egyéb 

lábasjószágát, különös tekintettel a hajadon 
fehérszemélyekre, mert jönnek ama híres bakonyi betyárok, 

akik előtt semmi sincs biztonságba. 
 

Tánccal, s vígalommal nézünk a betyáros forgatag két 
napjának elibe, hol a népies dallamok, libbenő táncos-
szoknyák mellett híres-neves zenekarok és dalnokok 

gondoskodnak a mulatságról. 
 

Gólyalábon, lóháton, gyalogosan vagy kerékpáron, családdal, 
barátokkal karöltve, szeretettel várunk Zircre, egy igazi 

betyáros hétvégére! 
 
 

 
Veterán járművek Zircen 

 
2021. július 10-én lesz a XII. Veterán Jármű Találkozó és Túra a 
Bakonyban, amelynek egyik állomása Zirc a délelőtti órákban a 
Rákóczi téri parkolóban. Az eseményre közel 60 veterán autó és 
120 fő résztvevő várható. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!  

 
 

Újabb menetrendi javulások  
 

Újabb, igen jelentős menetrendi javulásról tájékoztatott 
Bödecs Barnabás, a Bakonyvasút Szövetség elnöke a 
szombathelyi Közlekedésszervező Irodától értesülve.  
 
A június 16-tól életbelépett autóbusz-menetrend újdonsága, hogy 
Veszprém vasútállomásáról 8:35 és 18:35 között naponta, 
kétórás ütemben indulnak az autóbuszok, csatlakozást adva 
Győr-Zirc, illetve Ajka-Szombathely irányából. A Veszprém-
Siófok autóbusz-vonalon is új menetrendi struktúra lépett életbe, 
az utolsó járat kivételével minden Győr-Veszprém, és az első 
hajnali járat kivételével minden Veszprém-Győr vonatnak 
közvetlen buszos csatlakozása lett Balatonfűzfő-Balatonkenese-
Siófok felé, így Győr és a Bakony térségéből a Balaton keleti 
medencéje is elérhetővé válik megbízható módon, és az út nagy 
részén vonattal. Sőt, egyes buszjáratok Pécs irányába tovább 
közlekednek Siófokról, sok, eddig Győr felől el nem érhető 
települést bekapcsolva a távolsági közösségi közlekedésbe. A 
vasúti menetrendben is újabb pozitív változás következett be, 
június 18-tól egész nyáron naponta közlekednek a Győrből 12:13-
kor, Veszprémből pedig 11:35-kor induló vonatok. (kg) 
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Huszonhét civil szervezetet támogat az önkormányzat 
 
Felmérik az igényeket Kardosrét városrész földgázkiépítésének lehetőségére   
 
Elbírálásra kerültek a civil pályázatok a képviselő-
testület június 17-én tartott rendkívüli ülésén. 
Kardosrét városrész földgázkiépítésének lehetősége is 
napirendre került, ezzel kapcsolatban lakossági 
igényfelmérést fog végezni az önkormányzat. 
 

Az idei évben először volt lehetőség Zirc Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének összehívására, most is 
csak rendkívüli ülés keretében. A kihirdetett veszélyhelyzetben a 
polgármester gyakorolta a képviselő-testület hatáskörét a 
katasztrófavédelmi törvény alapján, aki döntéseit a 
képviselőtársai véleményének, javaslatainak figyelembevételével 
hozta meg. 

A bizottsági véleményezést követően elbírálásra kerültek a 
helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek számára kiírt 
pályázatok. Az önkormányzat négy millió forintot szabadított fel 
a Civil Támogatási Alapból erre a célra, és maximum 300 000 
forintra lehetett pályázni. A kijelölt határidőig 27 pályázat 
érkezett, egy pályázat határidőn túl került benyújtásra. A 
támogatást 2021. december 31-ig lehet felhasználni, és az ezt 
követő 60 napon belül kell az elszámolásokat benyújtani az 
önkormányzat felé – ismertette a fontosabb tudnivalókat Varga 
Zita, a pályázatokat véleményező Emberi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke. A támogatásban részesülőket és a 
támogatás összegét alábbi táblázatunk szemlélteti.  
 

Támogatott szervezet neve Támogatás 
összege (Ft) 

  
Segítő Kezek Zirc Alapítvány 

Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 
140 000 

Zirci Tenisz Klub Sportegyesület 40 000 
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 280 000 

Segítő Kezek Zirc Alapítvány 
Bakonyi Ízek – főzőklub  

60 000 

Segítő Kezek Zirc Alapítvány 
Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 

70 000 

Zirc Városi Nyugdíjas Klub 
„EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT” Alapítvány 

90 000 

„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány 190 000 
„Ők is Emberek” Alapítvány 110 000 

Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 250 000 
Kőketánc Kulturális Alapítvány 220 000 

Zirci Sporthorgász Egyesület 70 000 
Zirc Kerékpár Sportegyesület 40 000 
Zirci Országzászló Alapítvány 260 000 

Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 110 000 
Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület 50 000 

Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület 90 000 
Bakony Rali Szabadidősport Egyesület 40 000 

Zirci Református Egyházközség 210 000 
„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány 260 000 
„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány 

Söndörgő Néptánc Együttes (gyermek-felnőtt) 
100 000 

„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány 
Bakonyi Babázó Csoport 

250 000 

„A BULI ’91” Alapítvány 230 000 
Erdélyi Baráti Kör Egyesület 260 000 

„Zirciek az Óvodás Gyermekekért” Alapítvány 220 000 
Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 240 000 

Bárka 2008. Alapítvány 40 000 
Bakonyi Természettudományi Múzeum  

Baráti Köre 
80 000 

 
Ottó Péter polgármester a napirend végén gratulált a 

támogatott civil szervezeteknek, jó erőt, egészséget és kellő 
kitartást kívánt nekik a tervezett céljaik megvalósításához. 
Kiemelte, hogy a pályázók közül többen a város egyes 
területeinek a fejlesztését tűzték ki célul maguk elé, így például 
tervben van a Cigánydombi játszótér új játékelemekkel történő 

felszerelése, ezzel kapcsolatban több civil szervezet együttes 
felhívással fordult a lakosság, vállalkozások felé.    

A Bakonyi Betyárnapok támogatásáról is döntés született, a 
szervező intézmény költségvetésében rendelkezésre álló forráson 
felül az önkormányzat legfeljebb két és fél millió forinttal járul 
hozzá a rendezvény megvalósításához, amennyiben az erre a 
célra benyújtott pályázat nem részesül támogatásban. (Két 
pályázatot nyújtott be az intézmény, az egyik már 
eredményesnek bizonyult.) A Betyárnapok augusztus 6-7-én 
kerül megrendezésre.   

Az Alkotmány utcai sporttelep fenntartási költségeinek 
megemeléséről is döntést hozott a képviselő-testület a 
létesítményt üzemeltető Football Club Zirc Sportegyesület 
kérelmére.  

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” elnevezésű 
projekt keretében megvalósuló, buszöböl és gyalogos 
átkelőhelyek kivitelezési munkálataira érkezett ajánlatok 
elbírálása is megtörtént. A buszöböl esetében eredményesnek 
bizonyult az eljárás, nyertes ajánlattevőnek pedig a Zirci Építő 
Kft-t nevezte meg a képviselő-testület, a gyalogos átkelőhelyek 
kivitelezése tárgyában viszont új közbeszerzési eljárás 
megindításáról született döntés.  

A képviselő-testület arról is határozott, hogy Zirc-Kardosrét 
városrész földgázellátásának kiépítése érdekében igényfelmérést 
végez, amelynek során nyilatkoznak az ingatlan-tulajdonosok a 
kiépítés költségének ingatlanra eső részének vállalásáról. Az 
önkormányzat a tervezett beruházás költségének egy részét 
tudná felvállalni, a fennmaradó részhez lakossági hozzájárulás 
lenne szükséges. A városrész lakói igényfelmérő adatlapot fognak 
majd kapni.   

A képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatalban egy új szervezeti egység, a 
Városfejlesztési Osztály felállításához a folyamatban lévő és a 
jövőben benyújtandó önkormányzati pályázatokkal járó 
feladatok jelentős növekedésére tekintettel. A felállítandó új 
osztály osztályvezetői feladatainak ellátására pályázat kerül majd 
kiírásra.  

Utólagosan benyújtott kérelemre jóváhagyta a képviselő-
testület a néhai dr. Jáger Ida emlékére állított, a közelmúltban 
sajnálatos módon megrongált emlékpadnak az Alkotmány utca 
keleti oldalán lévő társasházak előtti közterületről történő 
eltávolítását és ahhoz is hozzájárulását adta az önkormányzat, 
hogy az emlékpad társadalmi összefogás keretében egy védettebb 
helyre, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet parkjába kerüljön 
áthelyezésre.  

Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatási 
döntés is született, Detre Anita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
külső tagja a Reguly Iskoláért Alapítvány javára ajánlotta fel 
egyhavi tiszteletdíját célzottan a „Bringás Vándortábor” 
rendezvény megvalósítására.  

A polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését is 
jóváhagyta a képviselő-testület, és az alpolgármester 
tiszteletdíjának emeléséről, jutalmazásáról is támogató döntés 
született. Ez utóbbi kapcsán Ottó Péter polgármester 
megjegyezte, hogy az új képviselő-testület megválasztása óta 
eltelt időszakban Hellebrandt Ferenc az alpolgármesteri 
feladatokon messze túlmutató tevékenységet végez. Kiemelte a 
már lezáruló és még a város előtt álló projektek 
megvalósításában történő aktivitását, magas szakmai színvonalú 
közreműködését.  

Tudomásulvételre került az önkormányzat által alapított 
Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló, egyben kezdeményezték az alapítvány 
megszüntetését – amennyiben azt az alapítvány folyamatban 
lévő ügyei lehetővé teszik –, mivel annak hosszú távú fenntartása 
a beszámoló alapján nem bizonyul indokoltnak.  

 
KG 
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Lámpásként világítanak a nemzet napszámosai 
 

Szűkebb körben adta át az önkormányzat a „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetéseket 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A regény Kovács Ágoston életútját mutatja be, aki a jelenlegi 
pedagógusokhoz hasonlóan több évtizedes kitűnő 
szolgálatteljesítést követően magas rangú kitüntetésben 
részesült. Jólét, hatalom és nagyon kellemes érzés – ez volt a 
főhős pedagógusi „életpályamodellje” a 19. században, amikor 
hét éves korában eldöntötte, hogy tanító lesz. „Feltételezem, 
hogy a mai pedagógusok pályaválasztását nem ez motiválta, de 
mindannyiuk számára örökérvényű gondolatként ott lebeg 
Békefi Antal üzenete, mely szerint: Tudás nélkül nem lehet, szív 
nélkül nem szabad” – hangsúlyozta a városvezető.   

 

 
Ottó Péter polgármester köszöntője 

 
Ünnepi beszédet Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok 

Bizottságának elnöke mondott. Emlékeztetett arra, hogy a 2020–
2021-es tanév sem a megszokott menetrend szerint alakult. A 
járványhelyzet alakulása ismét az online oktatás bevezetését tette 
szükségessé az iskolákban, amely számos családnak és 
pedagógusnak jelentett újabb kihívást. A digitális, illetve online 
oktatás során alkalmazott eszközök remek kiegészítő 
lehetőségnek bizonyultak, de ugyanakkor hangsúlyozta, nem 
lehet mindent digitálissá tenni, kellenek a fizikai tapasztalatok, 
visszajelzések, érzések, egy-egy bátorító érintés, simogatás, a 
személyes kontaktusok és megtapasztalások.  

Hozzátette azt is, a megpróbáltatások ellenére a tanulók és 
tanáraik sikeresen leküzdötték az akadályokat és haladtak tovább 
a tervezett úton.    

 

 
Varga Zita bizottsági elnök ünnepi beszéde 
 

 
 

   
„Tisztán látom a készülő szobrot minden egyes 

márványtömbben, és nekem nincs más dolgom, minthogy 
lehámozzam róla a felesleges, durva falakat, melyek magukba 
zárják” – idézte Michelangelót, amikor arról kérdezték, hogyan 
kezd neki egy szobor megalkotásának, majd hozzáfűzte: a jó 
nevelő is olyan, mint a jó szobrász. Formálja, alakítja a rábízott 
gyermekanyagot, meglátja a benne rejlő lehetőségeket és 
igyekszik azt maximálisan a felszínre hozni. A tanév végeztével 
köszönetet mondott az önkormányzat és a közösség nevében 
valamennyi pedagógusnak és az oktatásban-nevelésben 
dolgozóknak a gyermekek érdekében végzett áldozatos 
munkájukért, helytállásukért. A nyári szünetre jó pihenést, 
feltöltődést, a következő tanévre pedig sok sikert és jó egészséget 
kívánt mindenkinek.  

A kitüntetésben részesülő pedagógusokat az érintett 
intézmények vezetői, Kovács Mónika, Burján István és Horváth 
Attila méltatták. Az elismerő okleveleket és a hála jelének 
virágait Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán, Zirc 
térségének országgyűlési képviselője adta át. A „Zirc Város 
Közoktatásáért” szakmai kitüntetést az idei évben Honyeczné 
Bokor Judit és Mühlbauerné Horváth Ágnes, a Zirci Benedek 
Elek Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai, Szaturiné Biber 
Mária, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola pedagógusa és Sebestyén Zoltánné, a PSZC 
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztőpedagógusa 
vehette át kimagasló szakmai munkájának elismeréseként.  

Az átadáson elhangzott méltatások szerkesztett változatát 
a következő oldalon közöljük.  

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője is 
elfogadta a meghívást és szintén köszöntötte a pedagógusokat, a 
kitüntetésben részesülőknek pedig gratulációját fejezte ki.  

 

 
Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is köszöntötte a pedagógusokat 
 

Mint mondta, a pedagógusi életpálya egyre nehezebb, de az 
elhangzott laudációk azt bizonyítják, hogy érdemes még mindig 
ezt a hivatást választani. Fontosnak nevezte a társadalmi 
elismerést, és Zirc városa abban is élenjár, hogy az arra érdemes 
személyeket kitünteti. Különleges világként jellemezte a 
pedagógusokét, akik valamennyi gyermek nevét megőrizték 
emlékezetükben, szinte mindenre emlékeznek, azt pedig, hogy 
megyei, országos versenyekre készítenek fel diákokat, 
kincskeresésnek nevezte, a kiváló eredményeket felmutató 
diákok az életben is meg fogják állni a helyüket és az egész 
nemzet javát szolgálják.  

Az átadót megtisztelte jelenlétével Berta Ildikó, a Pápai 
Szakképzési Centrum főigazgatója is.   

 
KG
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HONYECZNÉ BOKOR JUDIT 

 
Óvodapedagógusi pályafutását a Gyulafirátóti 

Napköziotthonos Óvodában kezdte, 1986-tól lett a zirci óvoda 
dolgozója. Az eltelt négy évtizedben sok kisgyermek 
felcseperedését, személyiségük kibontakozását követte féltő, óvó 
szeretettel.  

Szerény, nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségként 
jellemzik, akinek elhivatottsága és emberi tartása példaértékű. 
Munkáját mindig lelkiismeretesen, igényesen végezte, 
következetességével, felkészültségével követendő mintát 
mutatott.  

Kimagasló tudását a szülők és a kollégái egyaránt 
elismerték. Munkatársaival harmonikus kapcsolatot alakított ki, 
tudását szívesen megosztotta velük, mindig készen állt az 
együttműködésre. Észrevételei, tanácsai mögött nagy pedagógiai 
tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott, ezért is volt hiteles 
minden egyes megnyilvánulása. Mindennapi munkájában a 
nevelés és oktatás összhangjára, egyensúlyára törekedett.  

Nagy empátiával és sok-sok türelemmel fordult a gyerekek 
felé, akik szerették, tisztelték, ragaszkodtak hozzá. Csoportjai 
életét kimagasló szervezőkészséggel irányította, mindig kellő 
figyelmet tudott fordítani a lemaradó gyermekek 
felzárkóztatására is.  

Vidám személyiség, aki sokszor öniróniával fűszerezte 
mondanivalóját. A változó világhoz, és a vele együtt változó 
gyermekekhez igyekezett alkalmazkodni, önképzéssel, 
továbbképzéssel folyamatosan törekedett ismeretei bővítésére, a 
szakmai megújulásra. Ötleteivel elősegítette az intézmény 
hatékony és eredményes működését. Sokrétű életpályáját 
dinamizmus, illetve a pontosságra és tökéletességre való törekvés 
jellemezte.  

Munkatempója a pályája végén sem csökkent, a családi és 
szakmai élet feladatait mindig egyensúlyban tudta tartani. 
Hivatástudatát igazolja, hogy lányának is sikerült átadnia a 
szakma szeretetét, így az elkövetkezőkben ő lép már az édesanyja 
nyomdokaiba. 

 
 

MÜHLBAUERNÉ HORVÁTH ÁGNES 
 

Óvodapedagógusi pályafutását az Olaszfalui 
Napköziotthonos Óvodában kezdte, 1986-tól lett a zirci óvoda 
dolgozója. Az eltelt negyven év alatt sok kisgyermekhez kötődött, 
féltő gonddal követte fejlődésüket és segítette őket abban, hogy 
később az iskolai élet követelményeit könnyen teljesíthessék.  

Munkájának alapvető jellemzői közé tartozik a hivatástudat, 
a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, 
pontosság, lelkiismeretesség, nyíltság, felkészültség, a 
közösségért érzett felelősség. Szívügyének tekintette a gyermek 
személyiségfejlesztését és érzelmi stabilitásának megteremtését. 
Érzékenyen reagált a gyermeki világ érzelmi rezdüléseire, mindig 
is a gyermekek érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Csoportjában 
nyílt, demokratikus légkör megteremtésére törekedett, világos, a 
gyermekek életkori szintjének megfelelő követelményeket 
állított, és azok végrehajtását következetesen ellenőrizte.  

Nagy igazságérzettel rendelkezett és törekedett a 
konfliktushelyzetek kompromisszumokkal történő megoldására, 
a közös vállalásokban bármikor lehetett a segítségére számítani. 
Folyamatosan képezte magát pályája során, igyekezett a kor 
követelményeinek megfelelni.  

Az intézményi közösség aktív mozgatórugójaként segítette a 
színvonalas, sokszínű óvodai programok megvalósítását, így 
például a karácsonyi vásárt, a kézműves heteket, a sportnapot és 
az emlékezetes karácsonyi koncertek koordinálását is ő végezte 
énekkarosként.  

Civil munkássága is figyelemreméltó: évtizedek óta tagja a 
Zirci Városi Vegyeskórusnak, egy ideig a kamarakórusban 
énekelt és annak működtetésében is részt vett, lelkes szervezője 
volt a Zirci Bulinak, a Zabhegyező Gyermekanimátorok 
Egyesületének helyi képviselőjeként játszóházakban adta át a 
gyermekeknek a kézművesség fortélyait és az alkotás örömét.     

Szakma iránti elhivatottságának bizonyítéka, hogy 
hivatástudatát gyermekére is átörökítette.  
 

 

SZATURINÉ BIBER MÁRIA 
 

Az egyetem elvégzése után a Bakonyszentlászlói Általános 
Iskolában kezdte pályafutását. 1987-től a Reguly Antal Általános 
Iskolában tanított orosz nyelvet és történelmet, 1995-től a zirci 
Békefi Antal Általános Iskola pedagógusa lett. 

A 2000–2001-es tanévtől megbízták a német 
munkaközösség vezetésével. A tantestületnek és a nyelvi 
munkaközösségnek is meghatározó, oszlopos tagja. Munkájáról 
közvetlen felettesei minden alkalommal pozitívan nyilatkoztak, s 
precíz, pontos munkájáért, a munkaköri leírásban nem szereplő 
többletfeladatok elvégzéséért többször jutalomra terjesztették fel.  

2016-ban az elsők között tett sikeres pedagógusminősítést, 
majd a következő években nagyon sok tanfolyamon, 
továbbképzésen vett részt, és a mai napig nagyon aktív. 
Osztályfőnökként odaadóan, jó pedagógiai érzékkel gondoskodik 
a tanítványairól. Szakmai beszélgetéseken, értekezleteken fejti ki 
és képviseli álláspontját, messzemenően együttműködik 
kollégáival.   

Sokszor a tankönyv feladatain kívül plusz feladatokat 
készített tanítványainak a jó felkészítés érdekében, és a 
továbbtanuló diákoktól érkező visszajelzések is alaposságáról, 
precizitásáról tanúskodnak. A végzős osztályokat is segítette a 
sikeres felvételi vizsgák letételében. A magyarság történelmének 
megismertetése érdekében kirándulásokat is szervezett. Diákjai 
közül nagyon sokan vettek részt történelmi témájú versenyeken, 
előkelő megyei és országos helyezéssel, s ugyanez mondható el a 
nyelvi vetélkedőkről is. Tanítványai közül sokan már a középfokú 
tanulmányok megkezdése előtt sikeres nyelvvizsgát tettek.   

Az iskola falain kívül is nagyon jó kapcsolatokat ápol, más 
iskolák kollégáival, a nemzetiségi önkormányzattal, és sokat tett 
Zirc német testvérvárosi partnerségének elmélyítéséért is.  

Kiváló pedagógus munkájának középpontjában a diákok 
személyiség-, illetve szociális érzékenységének fejlesztése állt, 
aminek köszönhetően nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
városunk értékes, a közösségért tenni akaró emberekkel 
gyarapodjon.  
 
 

SEBESTYÉN ZOLTÁNNÉ 
 

Mindig is a pedagógusi pályát szerette volna választani. 
Érettségi után egy szülővárosához, Pápához közel fekvő kis 
faluba, Gicre került, és ott kezdett el dolgozni az akkori Kisegítő 
Iskola és Nevelőotthonban gyermekfelügyelőként, később 
nevelőtanárként. Megpróbálták „kinyitni az intézmény kapuit”, 
kimozdítani az ott élő, akkor még állami gondozott gyermekeket, 
programokat szerveztek a részükre. Viszonylag rövid idő után 
úgy döntött, a gyógypedagógiát választja, ennek megfelelően 
képezte tovább magát. 

Az oklevél megszerzése után osztályfőnökként középsúlyos 
értelmi fogyatékos kisdiákokat tanított hét éven keresztül, ami 
másfajta tervezést, szigorúbb szabályokat kívánt. 2001-től egy 
készségfejlesztő, speciális intézmény igazgatóhelyetteseként 
folytatta munkáját, ami újabb készségek, képességek elsajátítását 
követelte meg. Nagyon sok nyertes pályázat kidolgozásában vett 
részt, az egyik legsikeresebb az értelmileg akadályozott tanulók 
kerékpárversenyének megszervezésére és lebonyolítására 
benyújtott pályázat volt, amellyel hozzásegítette tanulóit a 
világbajnokságra való kijutáshoz és eredményes részvételhez.  

2008-ban került a Reguly Antal Szakképző Iskola és 
Kollégiumba, nagyon jó kapcsolatot kialakítva a nevelőtestület 
tagjaival és a diákokkal. A diákönkormányzat patronáló 
tanáraként és ifjúságvédelmi felelősként kulcsszerepet játszott a 
tanulók személyiségfejlesztésében. Az adott szakterületek 
speciális intézményeivel állandó kapcsolatot tartva igyekezett 
mindent megtenni a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók 
védelme érdekében. Alapelve, hogy mindig a pozitív értékekből 
induljunk ki, mert csakis arra lehet hatékonyan építeni.  

Aktívan részt vett a hátrányos és a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók integrációjában, a sajátos nevelési igényű 
diákokkal pedig egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozott.  

Alapvető pedagógusi feladatának tartotta, hogy 
meghallgassa tanítványai gondjait, megpróbáljon közvetíteni és 
segítséget nyújtson a megoldáshoz vezető út megtalálásában.   
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Az emberek újra elindultak a múzeumok felé 
 
– Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma 
elmúlt időszakáról és idei programjairól kérdeztük 
dr. Kutasi Csaba igazgatót és Sinigla Mónika 
muzeológust.  
 
dr. Kutasi Csaba igazgató: 

‒ A járványügyi előírások szerint 2020. november 11-től 
2021. május 4-ig zárva volt a múzeum, ezen idő alatt nem 
fogadhattunk látogatókat az állandó kiállításainkban, és a 
rendezvényeinket sem lehetett a szokott módon megtartani. 
Ez nem jelentette azt, hogy megállt az élet, hiszen az első 
bezárt időszak tapasztalatai alapján már valamennyi 
közművelődési programunkat a virtuális térbe áthelyezhető 
formában is megterveztük.  

‒ 2020-ban meghiúsult a Vizek Világnapja időszaki 
kiállításunk, de a zirci, környékbeli fotósok képeit bemutattuk 
a honlapunkon. A jeles napokhoz kapcsolódó információkat 
és a megszokott feladványainkat a Facebook oldalunkon 
tettük közzé rendszeresen. Hogy ne maradjanak múzeumi 
élmény nélkül a látogatóink, ezért az állandó kiállításunk 
termeinek, diorámáinak képeit, leírásait is bemutattuk online 
formában, ezzel is próbáltuk fenntartani a múzeum iránti 
érdeklődést. Azt tapasztaltuk, hogy egyre többen követik a 
megosztásainkat, jelentősen megnőtt a virtuális látogatóink 
száma.  

‒ Az idei évben a Beporzók Napjához kapcsolódóan egy 
héten át folyamatosan osztottunk meg információkat, 
képeket, saját készítésű kis videókat a beporzókról, a 
védelmük fontosságáról, rovaritató és könyvjelző készítéséről 
is. A Föld Napja alkalmából csatlakoztunk a Zöld 
mozgalomhoz, és minden szakterületről megosztottunk zöld 
tárgyakat, és egy videós élőképet is készítettünk arról, hogy 
lehet ilyen képet összeállítani. Közben meghirdettük a 
hagyományos rajzpályázatunkat is, „Szuperhősök a természet 
szolgálatában” címmel: idén egy képregényt vártunk az 
alkotóktól, amiben egy általuk kitalált szuperhős nagy 
tetteket hajt végre a természet védelmében. Az időszaki 
kiállítással egybekötött eredményhirdetés a Múzeumok 
Éjszakáján a SarokGalériában lesz.  

‒ Május 4-én végre megnyithattuk a múzeum kapuit: a 
kiállításokra érkező látogatók mellett a Madarak és Fák Napja 
egyik beltéri programja – előzetes regisztrációval, ültetett 
formában, és védettségi igazolvány meglétének igazolásával, 
de – már személyes részvétellel valósulhatott meg, ahol 
„Tollászkodás” címmel lúdtollal való írást próbálhatták ki az 
érdeklődők. Szabadtéren tartottuk a másik madaras 
programunkat: Kovács Attila a Pintér-hegyi Parkerdőben 
kihelyezett madárodúkat és a tojásokat, fiókákat egy játék 
keretében, kis túra teljesítése után mutatta be az 
érdeklődőknek. Öröm, hogy az emberek újra elindultak a 
múzeumok felé, és hogy a közművelődési tevékenységünket is 
tudjuk végre személyesen folytatni.  

‒ Múzeumunknak van egy nem igazán látható szakmai 
gyűjteményőrzési és kutatási munkája is, ezeket a zárvatartás 
ideje alatt is tudtuk folytatni: a munkatársak végezték a 
gyűjteményi revíziókat és a digitalizálásokat. A muzeológus 
kollégák folytatták saját kutatási témáikat, szakcikkeket írtak, 
és megjelent a múzeum 37. évkönyve is. A múzeum szakmai 
eredményeit közreadó évkönyv megjelentetését Zirc Városi 
Önkormányzat támogatása tette lehetővé.   

‒ Munkatársaink nehezen élték meg a bezárt hónapokat, 
mindenkinek hiányzott a látogatókkal való napi kapcsolat. A 
kollégák egy része tavalytól otthoni munkavégzésben látta el 
feladatait, a látogatókkal foglalkozó frontszemélyzet más 
területeken kapott feladatokat. Összességében mindenki 
számára tudtunk megfelelő, a múzeum számára hasznos 
munkát biztosítani, és mindenki megértette a helyzetet. A 
múzeum költségvetését is megviselte a látogatói bevételek 

hiánya. Tavaly csökkentett munkaidőt és fizetést kellett 
bevezetni, de mert az MTM kapott állami támogatást, idén 
erre az intézkedésre nem került sor, mindenki teljes 
munkaidőben látta el a feladatait. 

‒ A májusi nyitáskor közzétettük a látogatókra 
alkalmazandó szabályokat, amiket be kell tartatnunk: oltási 
igazolvánnyal lehet belépni, 18 éven aluliak esetében oltási 
igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel, ellenőriznünk kell 
a személyazonosságot igazoló okmányokat is, emellett kérjük 
a 1,5 méteres távolság betartását is. A főigazgató a dolgozók 
biztonsága érdekében a múzeum tereiben kötelezővé tette a 
látogatók számára a maszkhasználatot. Kezdetben, a még 
alacsonyabb beoltottsági adatok miatt nem számítottunk túl 
nagy látogatószámra: az első héten 80 fő, a másodikon 180, a 
harmadikon már 350 látogató érkezett, gyakorlatilag hétről 
hétre duplázódik a látogatószám. Érezhetően hiányzott már 
mindenkinek a múzeum.  
 
Sinigla Mónika muzeológus: 

‒ A múzeum minden munkatársa küldetésének érzi a 
környezeti nevelés iránti elkötelezettséget, a természet 
tiszteletének elmélyítését, a környezet iránti érzékenyítést. 
Ezek jegyében a múzeum idén is meghirdette a már 
hagyományos természetismereti táborát, a népszerűségre 
való tekintettel idén két turnusban, július 5-9. és július 26-30. 
között kerül rá sor. A napközis jellegű, természettudományos 
ismereteket elmélyítő Bakonyi Felfedezőtáborban a természet 
iránt elkötelezett, visszatérő és új résztvevő gyerekeknek 
lehetőségük lesz majd terepen rovarászkodni, bogarászkodni, 
fűhálózni, lesz madárgyűrűzés, mikroszkópozás, geológiai, 
ásvány- és kőzettani, növényismereti foglalkozások, valamint 
kézműves és készségfejlesztő programok is várják az általános 
iskolás korú gyerekeket. A táborokat megelőző két hétben 
lehet jelentkezni a sinigla.monika.nhmus.hu címen, és ezt az 
e-mail-es regisztrációt követően kapják meg az érdeklődők a 
szükséges információkat. ‒ Nagy izgalommal és gazdag 
programkínálattal készülünk látogatóink fogadására június 
26-án, a Múzeumok Éjszakáján. (Az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeumának programjai a következő 
oldalon olvashatók – a szerk.) 

‒ Az év további részében a már hagyományos 
rendezvényeinkre várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket: pl. 
izgalmas programot kínálunk a Kutatók Éjszakáján 
szeptember 24-én, és minden korosztály érdeklődésére 
számítva készülünk a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
rendezvénysorozatra október-novemberben. Részletes 
programjainkról az aktuális járványügyi előírások 
ismeretében folyamatosan hírt adunk a múzeum honlapján és 
Facebook oldalunkon.  

Encz Ilona 

Védettségi igazolvány meglétének igazolásával, de már személyesen valósulhatott 
meg a múzeum egyik beltéri programja a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan 
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REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ 
 
Hetet egy csapásra! 
 
A történelemkönyvekből tudjuk, hogy több évszázaddal ezelőtt még 
hosszú út vezetett addig, míg valaki egy kézműves szakma mesterévé 
vált: először inasnak szegődött, majd vándorútra kelt, hogy több 
(akár külföldi) műhelyben tökéletesítse ismereteit. A Múzeumok 
Éjszakáján hét próbából álló vándorlásra hívunk minden „inast”, 
hogy kézművességbeli tudását gyarapítsa, és mesterré avathassuk. 
Június 26-án este 6 és 9 óra között kézműves foglalkozásokat 
tartunk minden érdeklődő számára, aki azonban „komolyan veszi 
magát”, az Vándorkönyvet válthat a kapuban, és a hét próba 
teljesítése után este 9-kor ünnepélyes avatás során kaphat 
mesterfokozatot, kitöltött füzetével pedig tombolasorsoláson vehet 
részt. A feladatok teljesítése kb. másfél órát vesz igénybe. A hét 
próba a következő: a Vándorkönyv öt mesterségre szabott 
feladatainak megoldása, egy igazi kézművesremek elkészítése és 
legalább egy ügyességi feladat teljesítése. A Vándorkönyv (ami 
kitöltve egyben tombolajegy is) ára jelképes, 200 Ft. A kézműves-
foglalkozásokon ettől függetlenül – a műhelyek befogadóképessége 
mértékében – részt vehet bárki, az érvényes járványügyi 
rendelkezések betartásával.  
 
Kertmozi: Ruben Brandt, a gyűjtő 
 
Egy különös rablássorozat rázza meg a világ leghíresebb múzeumait: 
egy rejtélyes bűnbanda egymás után szerzi meg a legértékesebb 
képeket. Hiába minden óvintézkedés, semmi sem akadályozhatja 
meg a Gyűjtőt és csapatát az újabb festmények ellopásában, a 
rendőrség pedig tehetetlen. Csupán Kowalski, a washingtoni 
magánnyomozó veszi észre, hogy mi a közös az ellopott 
műtárgyakban, de az ő élete is veszélybe kerül, amikor beleszeret a 
rablóbanda femme fatale-jába, Mimibe. A pánikba esett 
biztosítótársaságok százmillió dollár jutalmat ajánlanak a 
nyomravezetőnek, ezt hallva pedig az alvilág is bekapcsolódik a 
macska-egér játékba, mindent elsöprő lavinát indítva el…   
Kezdés: este fél 10-kor a Múzeum udvarán. A filmvetítés ingyenes, 12 
éven aluliaknak nem ajánlott. Pléd, kendő jól jöhet már este! 
 

MTM BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMA 
 
(Zirc, Rákóczi tér 1., Ciszterci Apátság 1. emelet)  
 Állandó kiállítások: A Bakony természeti képe, Jégkorszaki 

óriások a Bakonyban, A természet ékszerei, Dr. Bativai-Schüle 
Imre János trófeakiállítás 

 18:00-18:30: „Szuperhősök a természet szolgálatában” - 
Időszáki kiállítás megnyitója a SarokGalériában, a képregény-
keszítő pályázat eredményhirdetése és ünnepélyes díjátadó  

 
Saroképületünkben zajló programok (Rákóczi tér 3-5.)  
 19:30-23:00, közművelődési terem: „Állati 

koponyabemutató” és „Boszorkányos természet”. Ízelítő a bakonyi 
gerinces állatfajok koponyáiból. Mérgek és bájitalok az élővilágból 
(tiszafa, nadragulya, bolondító beléndek, kőrisbogár, halálfejes 
lepke stb.). 

 21:00-22:00 és 22:00-23:00, geológiai gyűjtemény: 
Legendás ősmaradványok. Részvétel csak érvényes, előzetes 
regisztrációval! Regisztrációs e-mail cím: katona.lajos@nhmus.hu  

 19:00-23:00, folyosó: Kézműves foglalkozás kicsiknek Medál 
és/vagy origami-könyvjelző készítése.  

 20:00-22:00: Éjszakai denevérparti a Zirci 
Arborétumban — Mészáros József Bakony-kutató kalauzolja a 
résztvevőket a denevérek titokzatos világában. Találkozó 20 
órakor a múzeum bejárata előtt (Rákóczi tér 3-5.). Innen 
kollégánk vezetésével együtt indul a csoport a program 
helyszínére. Szükséges felszerelés: zseblámpa, kényelmes cipő! A 
program eső vagy viharos szél esetén elmarad! 

 
A rendezvény 18 órától 24 óráig, a hatályos járványügyi előírások 
betartásával ingyenesen látogatható! 
 
ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG 
 
 Az Arborétum ingyenesen látogatható 17 órától sötétedésig 
 Az egyházművészeti kiállítás ingyenes 17 órától 24 óráig 
 Egy zenei karikaturista portréja – 100 éve hunyt el Camille Saint-

Saens: Kapitány Dénes ingyenes orgonakoncertje 21 órától 

 

2021-ben is lesz Reguly Fesztivál 
 
Július 9-én, pénteken délután 5 órától a Rákóczi téren 
kezdődnek a Reguly Fesztivál programjai.  
Elsőként a Magyar Népmese Színház előadását tekinthetik meg a 
gyermekek – és persze szüleik, nagyszüleik. Rövid köszöntő után 
Dávid Botond székelyudvarhelyi fotóművész szabadtéri 
kiállítását nyitjuk meg a világ népviseleteiről. A GeoFolk projekt 
célja minél több népviselet dokumentálása, így reméljük, a 
megnyitóra sokan jönnek viseletben. A kiállítást S. Lackovits 
Emőke néprajzkutató nyitja meg. A kiállítás a Fesztivál alatt 
végig megtekinthető. Ezután néptáncbemutató és közös táncház 
következik, Vastag Richárd és a Gerence Néptáncegyüttes 
közreműködésével. Laczkó Péter Vándorfényképész pedig már 
egész nap várni fogja fotóalanyait (időpontfoglalás alapján*). 
 
Július 10-én, szombaton 15 órától várjuk vendégeinket 
a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházba. 
PREgulyversum – előzetes az új Reguly-kiállításból: délután 3 és 
este 8 óra között óránként indulnak tárlatvezetések, melyeken 
regisztrációt követően* lehet részt venni. Délután 3 órától 
kézműves foglalkozásokat tartunk a műhelyekben. A Múzeum és 

a GeoFolk kiállítás közötti sétány mellett Laczkó Péter 
Vándorfotós várja egész nap a fotóalanyait (időpontfoglalás 
alapján*). Délután 3-tól kirakodóvásárt is szervezünk a sétány 
mellé. Hanti sátrunkat is felállítjuk. Este fél 10-re kertmoziba 
invitáljuk vendégeinket. A vásznon Kőrösi Csoma Sándor útja 
elevenedik meg Szemző Tibor: Az élet vendége – Csoma 
Legendárium c. filmjén keresztül.  
 
Július 11-én, Reguly Antal 202. születésnapján útra 
kelünk, irány a Papod! 
A Reguly-túraútvonalat követve Zircről elsétálunk a Papodra, 
útközben pihenőinken felelevenítjük Reguly tevékenységeit. A 
papodi kilátót rendhagyó célra használjuk: A HolddalaNap 
együttes koncertje csendül fel a lombok között – ezzel zárjuk a 
Reguly Fesztivált. 
 
*További részletekért és a regisztrálás módjáért kérjük, kövessék 
a Múzeum elektronikus felületeit: a regulymuzeum.hu honlapot 
és a Facebook oldalunkat, valamint figyeljék plakátjainkat. 
 

 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 
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Négy napig zarándokolnak a szeretet útján KARITÁSZ ÉVFORDULÓK 
 
Zirc városát is érinti a Katolikus 
Karitász megalakulásának 90., 
újjáalakulásának 30. évfordulója 
alkalmából szervezett gyalogos 
zarándoklat.  

 
A zarándoklat célja egyfajta 

hálaadás a Karitászért, önkénteseiért, 
a szeretetszolgálatot végzőkért, a 
rászorulókért, és hogy a „szeretet 
útját” járva közösen imádkozzanak és 
elmélkedjenek a másokat szolgáló 
szeretetről.  

A 90 km-es zarándoklatot 
végigjáró „alapcsapat” húsz főből áll, 
melyet a Karitász-hálózat 
munkatársai, önkéntesei alkotnak, 
azonban mindenkit szeretettel hívnak 
és látnak, bárki csatlakozhat az egyes 
szakaszokhoz.  

A négynapos zarándoklat 
Székesfehérvárról indul június 30-án 

és Homokbödögén ér célba július 3-
án. Zircet a két közbülső napon 
érintik, július 1-jén, csütörtökön 
Bakonynána a célállomás, és ezen a 
napon kerül sor egy szentmisére a 
zirci bazilikában 18.00 órai kezdettel.  

A Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet 
Katolikus Karitász csoport fogadja a 

zarándokokat a ciszterci 
zarándokszálláson, vacsorával látja 
vendégül őket és reggelit is készít 
számukra másnapra.  

Július 2-án, pénteken, a 
Bakonynána és Bakonybél közötti 
szakasz alkalmával megpihennek 
városunkban, várhatóan a dél körüli 
órákban érkeznek és a Szent Bernát 
Idősek Otthonában ebédelnek.  

Az útvonal általában földúton 
vagy gyenge forgalmú közúton halad. 
Ajánlatosnak tartják a testben és 
lélekben történő felkészülést, de aki 
nem szeretne zarándokolni, azt a 
szentmisén is szeretettel látják a 
szervezők.  

A zarándoklatra jelentkezni 
június 28-ig lehet egy űrlap 
kitöltésével, mely a Katolikus Karitász 
honlapján található minden további 
információval és elérhetőséggel. (kg)  

 
  

 

Finnbarátok 
közösségi munkája 
 
A Bakonyi Finnbarátok Köre 
Egyesület közösségi munkát 
végzett a Barátság Parkban.  
 

A Finnbarátok bő két évtizede 
gondozzák a Barátság-parkot, 
partnereikkel közös munkájuknak 
köszönhetően mára a város egyik 
legkedveltebb helyévé vált a 
testvérvárosi barátságokat is 
megjelenítő, rendezvényeket befogadó 
liget.  

Most is közel negyven pár szorgos 
kéz – köztük egy új egyesületi 
tagcsalád is – gallyazta a fákat és 
bokrokat, takarította a kis tavacskát, 
gazolta az emlékkő körüli virágokat, 
gereblyézte a száraz ágakat és a lenyírt 
füvet, majd egy pontra gyűjtötték a 
zöldhulladékot, hogy a Zirci 
Városüzemeltetés Kft. elszállíthassa a 
területről.  

A mindig mindenben aktív 
Finnbarátoknak még arra is maradt 
energiája a dolgos nap végén, hogy a 
Juhannus ünnepre tervezett 
Jerusalema örömtáncot gyakorolják. 
(ei) 
 

 

A képen egy korábbi zarándoklat zirci résztvevőkkel 
(Fotó: karitasz.hu) 
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Képesek vagyunk a 
nemzeti megújulásra 
 
– A nemzeti emlékezés a Kárpát-medence népei 
közös jövőjének elősegítése mellett azt a feladatot 
rója ránk, hogy segítsük Trianon megértését és 
feldolgozását. Lehetőséget ad arra is, hogy 
bebizonyítsuk, a nyelvéből, kultúrájából erőt merítő 
magyarság e történelmi tragédia után is képes a 
nemzeti megújulásra, az előttünk álló történelmi 
feladatok megoldására.          
 

Dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési 
képviselője mondta ezeket a gondolatokat a trianoni 
békediktátum aláírásának 101. évfordulójára emlékező 
ünnepségen, Zircen. „Múlt nélkül nincs jövő” – idézte a latin 
közmondást, majd hozzátette: ma, 2021-ben Trianon a 
velünk élő történelem, amit nem lehet megváltoztatni, de 
ugyanakkor nem szabad elfelejteni, és tanulni kell belőle. „101 
éve gyászba borult az ország, megkondultak a harangok a 
templomok tornyában és az emberek lelkében is. Nem volt 
olyan magyar ember, akinek ne fájt volna Trianon, a magyar 
irodalomtörténet legnagyobb alakjai öltötték fájdalmukat 
lírai sorokba” – emlékeztetett, s idézte közülük József Attila 
és Radnóti Miklós gondolatait.  

A szónok beszélt a trianoni diktátum előzményeiről, 
aláírásának körülményeiről, a történelmi környezetről, a 
hazánkat ért veszteségekről, amelyek társadalmi, gazdasági és 
kulturális is szempontból is katasztrofálisak voltak. Az egyik 
legnagyobb veszteségünk a közlekedési hálózat volt, vasút- és 
közútvonalakat vágtak ketté, tettek használhatatlanná, hosszú 
évekre megbénították a megcsonkított ország jelentős 
területeit. Az antant nyugati hatalmai nem tárgyalni akartak, 
hanem diktátumot nyújtottak át, a saját maguk által 
hangoztatott elveket szegték meg. Ennek értelmében 
színmagyar lakosságú területek kerültek más államok 
fennhatósága alá, a megcsonkított ország minden egyes 
határszakaszán. „Ezért is mondjuk azt, hogy mi egy olyan 
ország vagyunk, ahol a saját magunk határait mi magunk 
vesszük körbe. A békediktátum elhibázottságának talán 
legékesebb bizonyítéka, hogy az akkori négy szomszédos 
államból kettő ma már nem is létezik” – mutatott rá dr. 
Kovács Zoltán.  

A tragédiához vezető okokat és a felelősség kérdését 
fejtegetve szólt elsőként a török hódításról, Magyarország 
pusztulása azokon a területeken volt a legnagyobb, ahol 
nagyszámú magyar élt, a Dunántúl és az Alföld déli 
területein. A török hódítás idején a Kárpát-medence 
lakossága egyetlen fővel sem gyarapodott, miközben Európa 
más államainak lakossága másfélszeresére-kétszeresére nőtt. 
Ha nincs török hódítás, akkor ma nem 13-15 millió magyarról 
beszélünk, hanem legalább 25 millió magyar élhetne a 
Kárpát-medencében és a nagyvilágban. Hozzátette, a dualista 
magyar állam politikai vezetését is el szokták marasztalni e 
tekintetben, azonban hangsúlyozta, az Osztrák-Magyar 
Monarchiában érvényesültek leginkább az európai államok 
körében a nemzetiségek számára biztosított jogok.  

A harmadik felelősségi kört illetően az 1918 novembere 
és 1919 vége közötti politikai vezetésre tért ki, melynek 
Károlyi Mihály volt a kulcsszereplője. Alkalmatlanságára 
hamar fény derült, bízott a nyugati hatalmak nem létező 
jóindulatában, kiszolgáltatta az országot ennek, és 
belpolitikailag sem tudta kézben tartani az eseményeket. 
Sigmund Freud-ot idézte: „Sohasem voltam az ancien régime 
feltétlen híve, de kérdéses számomra, hogy a politikai 
bölcsesség jelének tekinthető-e, hogy a sok gróf közül a 
legokosabbikat, Tisza Istvánt meggyilkolják, a legbutábbikat, 
Károlyi Mihályt pedig megteszik miniszterelnöknek.” A 
Tanácsköztársaság komoly felelőssége is tagadhatatlan, 
hiszen szinte semmilyen diplomácia nem volt Magyarország 

irányába a kommün alatt, idegen csapatok által megszállva, 
fegyvertelenül, teljes kiszolgáltatottságban volt kénytelen 
elfogadni a békediktátumot.  

 

 
Közös koszorúzás és főhajtás a városi önkormányzattal 
 

Térségünk országgyűlési képviselője beszélt arról is, hogy 
Trianon után az ország számos pontján épültek Országzászló-
emlékművek, így Zircen is, és külön köszönetét fejezte ki, 
hogy ennek a megőrzésére létrejött az ünnepséget is szervező 
Zirci Országzászló Alapítvány.  

A diktátum aláírásának időpontjában megkondultak a 
harangok, miközben az elcsatolt magyar városok neveit 
sorolta dr. Kőváry György és Simon Ervinné. Majd 
Wittmann György elszavalta József Attila „Hazám” című 
versét. Az emlékező szervezetek elhelyezték koszorúikat az 
Országzászló-emlékműnél. A történelmi egyházak képviselői 
– Bérczi Bernát zirci apát, Vecsey Katalin református lelkész 
és Szakos Csaba evangélikus lelkész – áldást mondtak a 
nemzetre, és egy közös imádság is elhangzott az emlékező 
közösséggel. (kg)    
 
 

Áldozatot tudtak hozni értünk  
 
A hősökről is megemlékezett Zirc városa május utolsó 
vasárnapján. Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló 
Alapítvány kulturális felelősének ünnepi gondolatait – melyet 
májusi lapszámunkban olvashattak – Csaba Lilla, a Békefi 
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 
munkatársa tolmácsolta az I. András téri emlékműnél. Zirc 
Városi Önkormányzat, a Zirci Egyházközség, a Fidesz helyi 
szervezete, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Zirci 
Országzászló Alapítvány elhelyezte koszorúit az emlékmű 
talapzatánál, majd Marton Bernát atya – aki az ünnepi 
szentmisét is celebrálta a Kistemplomban – megáldotta azokat.   
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Főszerepben: az Olvasó 
 

A zirci Városi Könyvtár több mint fél évszázada 
tevékenykedik közművelődési könyvtárként az olvasáskultúra 
szolgálatában. A versmondó és mesemondó versenyek, A hónap 
olvasója – felnőtteknek, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, 
olvasópályázatok, rendhagyó irodalomórák, neves művészek 
irodalmi estjei és a könyvtár új könyveinek közzététele mind-
mind az irodalom népszerűsítését szolgálták/szolgálják. A 
könyvtárba betérő olvasóknak igény szerint személyre szabottan 
is ajánlunk könyveket. A kisiskolásokat gazdagon illusztrált, 
nagybetűs, vidám kötetekkel segítjük át az első olvasási 
nehézségeken. A pandémia idején online is elérhető szép- és 
szakirodalmi adatbázisokat osztottunk meg a közösségi 
médiában. A könyvtár állományának gyarapítása a könyvkiadás 
bősége miatt egyszerű feladatnak tűnik, ugyanakkor a KSH 
adatai szerint 2020-ban hazánkban közel 12 ezer féle cím jelent 
meg, ebből 1945 db ifjúsági, 1230 db ismeretterjesztő, 4831 db 
szakirodalmi és 3908 db szépirodalmi könyv. A kiválasztást 
gyakran az olvasók is segítik, mert figyelemmel kísérik a kedvelt 
szerzők újdonságait. Olvasóink mindenféle élethelyzetben 
keresnek bennünket, legyen szó pl. babavárásról, kezdődő 
diabéteszről, vagy a gyász feldolgozásáról. Napjainkban népszerű 
műfajok a filmadaptációk, a fantasyk, a skandináv krimik, a 
kézimunka és hobbikönyvek. A folyóiratok drágulása miatt a 
felnőttek rendszeresen kölcsönöznek heti- és havilapokat. 

Az iskolások egy része leggyakrabban kötelező 
olvasmányokért jön a könyvtárba. Ritkán kapnak ma már olyan 
iskolai feladatot, amelyhez könyvtárazni kell, de néha ajánlott 
olvasmányokért is betérnek. Ezekből több példányt is 
beszerzünk. Megkönnyíti a későbbi közép- és felsőfokú iskolai 
tanulmányokat, ha készségszinten elsajátítják az elektronikus 
katalógus használatát és megtanulnak otthonosan mozogni a mi 
kisvárosi könyvtárunkban.  
 
Felkértük néhány olvasónkat, osszák meg velünk, miért 
szeretnek olvasni, könyvtárba járni? Ha kölcsönöznek, milyen 
szempontok szerint választanak? 
 
Kocsis Istvánné (óvodapedagógus, nyugalmazott óvodavezető) 
 

„Miért szeretek olvasni? Mindennapos tevékenységem az 
olvasás, életem része, szellemi felüdülés, ismeretszerzés, 
elmélyülés, amely vigaszt nyújt az egyedüllétben. 

Életem során szépen gyarapodott saját könyvtáram is, de 
rendszeres látogatója vagyok hosszú évek óta a zirci városi 
könyvtárnak. 

Könyvtáram vegyes: a verseskötetektől a világirodalom 
klasszikusai, magyar írók művei és még sok minden más 
fellelhető. A pandémia idején, amikor nem lehetett kölcsönözni, 
ezekből a könyvekből olvastam – új értékeket felfedezve Tolsztoj, 
Jókai, Mikszáth műveiben. A lírai kötetekből, a novellákból 
rendszeresen előveszek frissítésként egy-egy művet, felfedezve 
újra szépségüket. Olvasmányaim sokfélék. Érdekelnek a nagy 
történelmi fordulatok körüli leírások külföldi és hazai 
vonatkozásban is; a nagy időket átívelő családregények; híres 
emberek felfedezései, munkásságuk a világ minden tájáról; 
utazások, úti élmények leírásai, mivel én is szeretek utazni. 

A vidám romantikus regényeket is szívesen olvasom, mert 
szórakoztatnak. Nehéz felsorolni, hogy milyen műveket olvasok, 
nagyon változó, de jó ötletekkel mindig ellátnak a kedves és 
segítőkész könyvtári munkatársak. Figyelemmel kísérem az 
újonnan megjelenő könyveket, igényeimet mindig közlöm a 
könyvtárosokkal. TV-nézésre, internetezésre kevés időt szánok, 
mert úgy érzem, olvasni jobb és hasznosabb, amit nem akarok 
elhagyni semmiért, mert hosszasan sorolhatnám, hogy miért, de 
szeretek olvasni, mert nagyon jó!” 
 
Gregosits Bence, 14 éves tanuló 
 

„Hogyan váltam lelkes olvasóvá? Mikor még kisgyermek 
voltam, nagyon sokat olvasott nekem az édesanyám és a 
nagymamám. Benedek Elek meséi, Illyés Gyula magyar 
népmeséi, Anna, Peti és Gergő, a Bogyó és Babóca, a Boribon és 
a Kisvakond csak egyre jobban repítettek a mesék varázslatos 

birodalmába. Ezek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy lelkes 
olvasóvá váljak. Harmadik osztályos koromig nem szerettem 
egyedül hosszabb könyveket olvasni, azonban ebben az évben 
megkaptuk az első kötelező olvasmányunkat, a Ruminit. Az 
elején nem igazán tetszett a regény, azonban ahogy haladtam 
előre a fejezetekkel, egyre izgalmasabbnak és érdekesebbnek 
bizonyult. A történet annyira magával ragadott, hogy azon a 
nyáron kiolvastam a teljes Rumini-sorozatot. Nagyon jó érzés 
volt, hogy egyedül olvastam ki a könyvet, és nem segített senki. 
Miután kiolvastam a regénysorozatot, minden karácsonyi 
listámon könyvek szerepeltek. Szó szerint rabul ejtettek a 
könyvek. A legszívesebben fantáziaregényeket olvasok, de 
nagyon szeretem a kaland-, történelmi- és szépirodalmi 
regényeket is. Kedvenceim az Egri csillagok, a Harry Potter-
sorozat, Percy Jackson és William Wenton írásai.   

Az olvasás rendkívül fontos napjainkban, amikor az 
emberek a virtuális világban élik szabadidejük nagy részét. Az 
olvasás fejleszti a szövegértést, növeli a szókincset. Az írók 
általában tanítani és üzenni szeretnének nekünk és a történetük 
egy-egy példát mutat be, amelyet akár be is illeszthetünk a 
mindennapjainkba.  

Épp ezért ösztönöznék mindenkit, hogy olvasson sokat! A 
könyvben egy barátot lelhetünk, aki a nehéz időkön is átsegít 
minket.” 
 
Lázár Hanna, középiskolai tanuló 

 
„Már egészen kiskorom óta szoros szálak fűznek az 

irodalomhoz. A versek, a mesekönyvek nagyon közel álltak 
hozzám. Alsó tagozatban, amikor a többiek még nagyon nehezen 
tudták összekapcsolni a betűket, nekem már egész folyékonyan 
ment az olvasás, és amikor az első kötelező olvasmányokat 
vettük, rájöttem, mennyire is élvezem a könyvek világát. Az első 
kedvenc íróm Nógrádi Gábor volt. Az összes kötete megvolt 
itthon és emlékszem, hogy állandóan csak azokat olvasgattam. A 
szüleim már akkor rájöttek, hogy nem győznék annyi könyvvel, 
amennyit én egy évben elfogyasztok, ezért 11 éves koromban 
beírattak a könyvtárba. Az első könyv, amit kihoztam, a Harry 
Potter volt, bár ez nem meglepő, hiszen korunk egyik 
legmeghatározóbb regénysorozatáról van szó. Azóta is járok 
könyvtárba, nyáron heti rendszerességgel, tanévközben 
ritkábban. Szívesen húzódom az ifjúsági irodalom felé, a kedvenc 
írónőm egyértelműen Leiner Laura, akinek nincs olyan könyve, 
amit nem gondolnék izgalmasnak, romantikusnak és végtelenül 
humorosnak. De a kategóriába tartoznak John Green kicsit talán 
elgondolkodtatóbb írásai is, mint például a Csillagainkban a 
hiba, vagy a Papírváros. Mostanában nagyrészt az úgynevezett 
Vörös Pöttyös könyveket bújom. Legutóbbi remek olvasmányom 
innen az Evernight-örökéj című sorozat volt. Ha már fantasykról 
beszélünk, akkor pedig érdemes még megemlíteni Cassandra 
Clare-t, akinek ikonikus kötetei egy nagyszerű és fantáziadús 
világba kalauzolnak el. Nagyon szeretem még a disztópikus 
irodalmat. Veronica Roth és Suzanne Collins is egy érdekes 
jövőképet és társadalmi rendszert tár elénk.  

Úgy gondolom, hogy az olvasás egy remek kikapcsolódás, 
mert anélkül, hogy észrevennénk, pihenés közben tanulunk is. 
Bővíthetjük szókincsünket, és a helyesírás is jobban menni fog, 
hiszen az agyunk megjegyzi egy idő után, hogy az a bizonyos szó 
hogy volt leírva – többször is. Én mindenkit arra bíztatok, hogy 
néha ahelyett, hogy a tévé elé üljön, nyisson ki egy könyvet és 
merüljön el az olvasásban.” 
 
Regenye Anita 
 

„Végre mehetünk könyvtárba!!! - hangzott el az ujjongás 
Millitől, 5 éves kislányomtól, mikor két hete megtudta, hogy újra 
várja olvasóit a Békefi Antal Városi Könyvtár. Azt hiszem, nem 
tévedek, ha azt mondom, nem annyira mindennapi ez az öröm 
egy gyerek szájából a mai világban. Pedig olyan jó lenne, ha a 
gyerekeknek, fiataloknak most is fontos szerepet játszana az 
életükben és az értékek között sorakoztatnák fel az olvasást, a 
könyv szeretetét is. 

Háromgyermekes anyaként, szülőként én nagyon örülök 
annak, hogy már a 3 éves kislányom, Molli is ugyanúgy várja a 
könyvtári programot, mint a 8 éves bátyja, Marci, és 5 éves 
nővére. Már baba-olvasójeggyel is rendelkeztek mindhárman, 
korán kezdtük a könyvek megismerését. Annak ellenére, hogy 
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itthon is rengeteg könyvünk van, mindig szívesen, örömmel 
mennek kölcsönözni, sőt legtöbbször ők kérik, hogy menjünk 
újabb olvasnivalókért. A baba, óvodás korosztálytól a kisiskolás 
olvasmányokig biztos, hogy hozunk haza néhány könyvet. 
Általában fejenként hat darabot, de csak azért ennyit, mert ez a 
maximális darabszám. Ha lehetne, ők többet is kölcsönöznének, 
ha anya elbírná azt a sok könyvet hazafelé. Molli sokszor a 
könyvtári hintaszékben kezdi a látogatást, de a játéksarok, a 
bábok, újságok, magazinok is nagyon érdekesek. Minden 
alkalommal megnézik, hogy megvan-e még Süsü, Bogyó és 
Babóca horgolt figurája. 

Ahogy körülnézek a nappaliban, látom, hogy külön helyen, 
egy kupacban vannak a múlt héten szerzett könyvtári kincsek, 
mert ők valóban kincsként tartják számon a meséket, 
olvasmányokat. Minden esténk meseolvasással zárul, 
legtöbbször apával, de sokszor a reggelünkbe is bele kell, hogy 
férjen még egy rövidebb történet. Nálunk a nagymamának is 
nagy szerepe van a mesék felolvasásában. Vele már nyolc éve egy 
közös kedvence van mindhármuknak: A farkas és a hét 
kecskegida. 

Találok itt legalább három Kippkopp-ot és Boribont. 
Pitypangot is, de akad Boris vékonyabb füzetke is kettő, fiúsabb 
markolós könyv, Állati rekordok és egy Minecraft-os kézikönyv is 
belekerült már a Marci kölcsönzött könyveibe. Azt hiszem, 
minden korosztály megtalálta most is, mint mindig, a maga 
kedvencét. Hiába a nagyobb darabszámú könyvtári és mellette az 
itthoni könyves polc, ami szintén roskadozik a könyvektől, úgy 
látom, jövő héten újra mehetünk, mert a felét már biztos, hogy 
elolvastuk. Tavaly óta már Marci is előszeretettel olvas fel a 
lányoknak, sokszor kérik az egyik nagy kedvencet, Anna, Peti és 
Gergő-t, de bármely másik Bartos Erika, vagy Marék Veronika 
mese is lehet a választott. Molli egyébként már szinte bármelyik 
Boribon történetet elmondja kívülről is, a könyvet lapozgatva a 
képek alapján hibátlanul „olvassa fel” a plüss állatoknak Anni 
Panni és a mackó kalandjait, de ugyanígy van a Zakatoló, 
Százlábú mondókáival is.  Két évvel ezelőtt Milli is hasonlóképp 
volt, most már azért sokszor tetszenek neki a hercegnős, 
királylányos történetek, vagy egy hosszabb Brúnó Budapesten 
mese, mint egy Bogyó és Babóca. Persze a magyar népmesék és 
Benedek Elek könyvek is jöhetnek már esti mesének, Marci és 
Milli részéről is. 

Úgy vélem, nem kell megvárni az iskolás kort azzal, hogy 
beírassuk a gyerekeinket könyvtárba. Minél előbb megtanítjuk 

nekik az olvasás szeretetét, annál nagyobb előnyük lesz majd az 
iskolában. Ezt személyes tapasztalatból is mondom. Marcinak 
egyáltalán nem okozott problémát soha az olvasás, nagyon 
hamar és szépen megtanult olvasni és nem utolsósorban szeret 
is. Ő nagyon sokszor olvas már egyedül is, könyvet, focis 
történeteket, sportújságokat, sőt egyik nap elkezdte a Pál utcai 
fiúkat is teljesen önszántából, bár akkor azért mondtam, hogy 
lehet, ez még korai neki. 

Fontosnak tartom, hogy minél korábban beépüljön az 
olvasás a gyerekek napi teendőibe itthon is, nem csak az oktatási 
intézményekben és ehhez nagyon jó hely és választás a könyvtár. 
Téli és nyári olvasópályázataival is nagyon meg tudja szerettetni 
magát a gyerekek körében, az olvasás és a versenyszellem 
egyszerre ösztönzi a kisebbeket. Természetesen a mindig kedves 
és barátságos könyvtáros nénik és bácsik is fontos tényezők 
abban, hogy a gyerekek szeressenek könyvtárba járni.   

Mint szülők tudjuk, hogy az olvasás, felolvasás fejlesztik a 
memóriát, szókincset és a fantáziát is. Aki korán kezd olvasni, 
mesét hallgatni, az később is sokat olvas majd és megszereti a 
könyveket. A könyvtárban emellett sok újdonsággal is 
találkozhatunk, új írókkal, új témákkal és új mesékkel is, amiket 
az otthoni könyves polcainkon lehet, hogy nem lelnénk fel.  
Tudom, a mai digitális világban, ahol szinte minden elérhető 
online is, nem könnyű elérni a gyerekeknél, fiataloknál, hogy 
észrevegyék az „igazi” könyv értékét, esetleg megérezzék egy régi 
könyv illatát, de amikor látom az áhítatot és csodálkozást olvasás 
közben a gyerekeim szemében, úgy gondolom, mégsem 
lehetetlen és valóban a könyv kincset ér.” 
 
Az elmúlt időszakban aránytalanul sokat töltöttek 
gyermekeink az online térben. Kérünk minden szülőt, 
nagyszülőt és pedagógust, hogy buzdítsák a fiatalokat a 
könyvtárba járásra, mert olvasni, sakkozni, társasozni, 
beszélgetni, randevúzni is lehet nálunk!  
 
Újra elindult a „Legyen saját polcod a könyvtárban!” 
olvasópályázat, június 15 - augusztus 31. között 
vehetnek részt a gyerekek a nemes versengésben. 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
Az összeállítást készítette: Benczikné Tóth Magdolna 
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A dobogóra és a színpadra is 
fellépett a fiatal zirci testépítő 
 
A sport iránt elhivatott zirci fiatalembert ismerhetünk 
meg, aki első komolyabb erőemelő versenyét megnyerte 
és dobogós helyezésekkel debütált a testépítők 
színpadán. Ihász Norbert eddigi edzői mellett a 
családjától is sok támogatást kap a pályafutásához.  
 

Bemutatkozásában elmondja, hogy tősgyökeres zirci, bár a 
tanulmányai miatt az elmúlt években nem sokat tartózkodott 
itthon. Budapesten építészeti szakirányban végzi jelenleg 
tanulmányait – a járványhelyzet miatt online oktatás formájában 
–, birtokában van az érettségi, valamint egy autószerelői és egy 
kereskedelmi-marketing szakma. További tervei között szerepel 
idén nyáron az emelt szintű érettségi megszerzése, majd az 
egyetemen történő továbbtanulás.  

Meséli, hogy a testépítéssel való barátkozás egészen 
kiskorában kezdődött, kilenc-tíz éves lehetett, amikor már 
súlyzókat kért karácsonyra, mert megfogta a férfiakon feszülő 
póló látványa. A génekben is ott lakozhatott valami, hiszen 
édesapja is foglalkozott testépítéssel fiatalkorában, ha nem is 
versenyszerűen, de „erős hobbi” volt az életében, azt mondja, ő 
által nyert motivációt kezdetben. Aztán alábbhagyott a 
lelkesedés, és ha nincs az apai biztatás, akkor lehet, hogy most 
nem beszélhetnénk erőemelő meg testépítő versenyekről, 
Norbert nagyon hálás neki ezért. Nem felejti el, hogy anyai 
nagypapája is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy erőnléti 
sportágat válasszon: Bollér István az akkori bányász sportkör 
birkózó szakosztályának vezetője, edzője volt, és az unoka is 
kacsingatott a tradicionális küzdősport irányába, de akkor már 
szervezeti keretek között nemigen működött Zircen ez a sportág.  
 

 
Ihász Norberttel a cigánydombi sportparknál beszélgettünk, 
előszeretettel használja a létesítményt az edzéseihez 
 

A pályafutása elindulásához nagyon sok helyről és 
személytől kapott segítséget: különböző gyakorlatokkal, 
technikai útmutatókkal, edzéstervekkel segítették a fiatalembert 
az általa kijelölt úton. Úgynevezett „fegyencedzésekkel” kezdett, 
aminek a lényege, hogy a saját testsúlyát bármilyen formában és 
kivitelezésben el tudja bírni. Szép lassú folyamatként jellemzi, 
melynek a legfelsőbb szintjei az egykezes fekvőtámasz, egylábas 
guggolás és az egykezes felhúzás. Szakirodalomból is merített, 
majd Schindler Balázs zirci testépítő egyengette útját, akinek 
szintén sokat köszönhet. A veszprémi Kis Marcell személyi edzőt 
– aki első testépítő versenye előtt is segítette a készülésben – jó 
szívvel ajánlja mindenkinek.    

Ihász Norbert az edzéstervét hónapokra készíti el az egyes 
szezonoknak megfelelően: ősszel erőemelő, tavasszal pedig 
színpadi testépítő versenyekre készül, ennek függvényében 
alakulnak a gyakorlatok, az edzésterv, az étrend. Ősszel a forma 
elvész, viszont nagyon jó erőállapotot lehet elérni heti öt 
edzéssel, egyre nagyobb súlyokkal. Tavasszal plusz egy edzés 
kerül be a programba, illetve a kardio edzés, amit nagyon jól el 
tud végezni a Zircen is elérhető sportparkokban vagy másnéven 

crossfit pályákon, előszeretettel használja az új cigánydombi 
létesítményt is, emellett hajnali futással, kerékpározással egészül 
ki a tréning. Fontos számára, hogy egész évben jó formában 
legyen, ezért nyárra a Balaton-átúszást vette tervbe. 

Hangsúlyozza, hogy a crossfit pályák – a másik a sporttelep 
területén található – alkalmasak egy kezdeti fizikum 
felépítéséhez, de akár egy könnyebb edzés céljait is nagyon jól 
szolgálják, minden korosztály számára ajánlja a használatát az 
egészségmegőrzés érdekében is.   

Norbert a szépen felépített edzésprogram mellett szigorú 
előírások betartásával készül az egyes versenyekre. Télre időzíti 
az izomtömeg felszedését, majd a tavasz közeledtével szigorú 
diétának veti alá magát. Mint mondja, az első három-négy hét 
még nem annyira megterhelő, viszont az utolsó nyolc hétben már 
egy komolyabb kihívás elé állítja a szervezetét: só- és 
cukormegvonás, szénhidrátcsökkentés és a fehérjével való „játék” 
jellemzik ezt az időszakot. 

Az őt megérintő versenyszellem még az atlétikára vezethető 
vissza, aztán pár nappal egy lillafüredi erőemelő verseny előtt 
úgy döntött, benevez rá. A kategóriájában elért második helyezés 
bizonyította, hogy érdemes volt összemérnie az erejét másokkal, 
majd kisebb házibajnokságokon igyekezett tapasztalatot szerezni 
a versenyporondon. Mindezek – és a sportágba vetett alázat, hit 
és kitartás – megalapozták a részvételt a Magyar Professzionális 
Erőemelő Liga Kupán, és első országos bajnokságán mindjárt az 
aranyérmet akasztották a nyakába, 135 kilogramm nehezedett a 
súlyzóra, melyet Norbert fekve kinyomott juniorként.  

A tavaly szeptemberi siker után idén legfőbb vágya is 
teljesült, megmutathatta formáját a nagyszínpadon. Kissé későn 
kezdte meg a felkészülést és a diétából adódó megvonások 
fáradtsághoz, gyengeséghez vezettek a verseny napján, 
ugyanakkor úrrá lett rajta a küzdőszellem, és persze szeme előtt 
lebegett, hogy nem mindennap adatik meg egy ilyen lehetőség, 
nem beszélve a hosszú útról, ami addig vezetett. – Nem tartott 
sokáig, talán pár perc volt az egész, mégis fantasztikus érzéssel 
töltött el, hogy mindenki rám figyel, megmutathatom azt, amiért 
éveken át dolgoztam – idézi fel a még friss emlékeket Norbert. 

Ráadásul két dobogós helyezéssel zárult élete első testépítő 
versenye, a Herkules Olimpia, az ex-juniorok között első, a 
szimpla juniorok mezőnyében pedig harmadik helyezést ért el. 
Barátnője is elkísérte a versenyre, és szeretettel köszöntötte őt a 
fellépését követően. Ihász Norbert ott, a rivaldafényben döntötte 
el, hogy folytatja – nem is lehetett ez kérdéses egy ilyen 
sportélményt követően –, így hát ősztől jöhet majd az újabb 
felkészülés az erőemelő versenyekre, jövő tavasszal pedig 
szeretne visszatérni a már valóra vált álom színpadára.  
 

 
Magasba emelik a győztes kezeit a testépítők országos 
bajnokságán, Norbert előtt az első helyezésért járó trófea 

 
 

KG 
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Fogadták a Tour de Hongrie-t, 
vendégei voltak a Giro d’Italiának  
 
Az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület tagjai is 
részt vettek nézőként a három hétig tartó, több mint 
száz éves múltra visszatekintő olasz kerékpáros 
körversenyen, a Giro d’Italián. Az élménybeszámoló 
mellett visszatekintettük a vezetőkkel a verseny 
„magyar megfelelőjére”, hiszen a Tour de Hongrie idén 
áthaladt Zirc városán is.  
 

Magyarország legnagyobb kerékpáros eseményének 
fogadásában a helyi önkormányzattal együttműködve aktív 
közreműködők voltak a tavalyi évben alakult és máris komoly 
versenyeredményeket felmutató Acél-Vakond Kerékpáros 
Sportegyesület tagjai. Két attrakcióval is készült a „Vakond-
csapat” a gyorsasági részhajrára, amíg csapatuk egyik része a 
Bagolyvár előtt, egy kerékpárt égbe emelő teherautóról várta a 
mezőnyt, addig a többiek a Vörös-toronyban tekertek a 
légifelvételnek egy „Hello, Tour de Hongrie!” feliratú molinónál.  

– Mi is annyit láttunk belőle, hogy elsuhan a mezőny – idézi 
fel a Zircet érintő, másfél hónappal ezelőtti kerékpáros 
körversenyt Orosz Péter, az Acél-Vakond Kerékpáros 
Sportegyesület elnöke. Nyilván ez a pillanatkép is felejthetetlen 
volt – ki honnan szemlélte az eseményeket –, de ennél jóval 
többet jelentett a Tour de Hongrie a helyi bringás csapatnak. A 
szervező bizottság igyekezett a kerékpáros utánpótlással 
foglalkozó egyesületeket bevonni, hogy egyrészt reklámozzák a 
versenyt, másrészt pedig a munkájukat is segítették egy kis 
pályázati támogatással. Azt mondja, szerencsésnek érzik 
magukat, hogy Zirc beleesett az egyik szakasz választott 
útvonalába, ugyanakkor szinte minden szakasznál ott voltak 
kísérő szemeik, hiszen különböző helyeken élnek az egyesület 
tagjai, egy Balaton-parti versenyzőjük még a sajtótájékoztatóra is 
meghívást kapott, képviselhette ott a zirci kerékpáros 
egyesületet.    

Orosz Péter hangsúlyozza, nagy élményt jelentett a fiatalok 
számára testközelből szemlélni az eseményeket, és arra is nagyon 
jól szolgált ez a verseny, hogy rádöbbenjenek, miért is érdemes 
küzdeni, miért éri meg sokat edzeni. A Tour de Hongrie látványa 
újabb pozitív töltetet adhat az utánpótlásnak, de a fiatalok 
egyébként is kitartóak, az egyesület csak nemrégiben alakult, 
közülük azonban többen már évek óta versenyeznek, nem is 
akárhogyan.  

Akinek nem volt elég az itthoni élmény, annak megadta a 
lehetőséget az egyesület, hogy a magyarral párhuzamosan zajló, 
csak jóval tovább tartó olasz kerékpáros körversenyt, a Giro 
d’Italiát is megtekinthesse élőben. Úgy volt, hogy az évszázados 
hagyománnyal rendelkező verseny 2020-ban Magyarországról 
indul, várták is nagyon, de mivel ez végül meghiúsult, úgy 
döntöttek, ha a Giro nem jön ide, majd ők mennek hozzá. 
Galaczi Miklós csapatkapitány vezetésével – aki már többször 
ellátogatott a versenyre –, két autóval, nyolcan utaztak el a 
huszonegy szakaszból álló sportesemény egyik helyszínére, egy 
hosszú hétvége erejéig.  

A csapatkapitány is először a magyar kerékpáros 
körversenyre tekint vissza, mint mondja, nagyon sokat fejlődött 
az évek során a Tour de Hongrie, amelyen versenyzőként 2005-
ben ő maga is részt vett. Tavaly volt először magyar indulója a 
Giro d’Italiának Valter Attila személyében, aki most nagyon 
sokat tett azért, hogy Magyarország felkerüljön Európa 
térképére. Miközben hírnevet szerzett hazánknak Itália 
országútjain, Zircen is „láthattuk” őt, a Tour de Hongrie tavalyi 
győzteseként ő volt idén a nívós magyar kerékpárverseny 
plakátarca.      

Monte Zoncolant vették célba a zirci bringások, amelyet a 
Giro d’Italia legendás hegyeként tartanak számon, rendkívül 
meredik szerpentinje miatt a „Pokol kapujának” is nevezik. – A 
világ legjobb hegyi menői 4,5-5 perc per kilométert képesek 
hajtani az emelkedőn, mi olyan nyolc percet mentünk 
kilométerenként – érzékelteti a hegyóriás jelentette kihívásokat 

Galaczi Miklós, hiszen nemcsak szurkolni mentek az eseményre, 
hanem ha már ott voltak, edzettek is, nem foglalkoztak a hegy 
lábánál olvasható felirattal, tekertek, nem hagyva fel minden 
reménnyel. A felnőtt és az utánpótlás versenyzők közül is 
képviseltették magukat az egyesület tagjai, hölgyek és urak 
egyaránt nyeregbe szálltak a napfényes Itália dimbes-dombos 
vidékein. Hozzá kell tenni, a „napfényes” jelző erre az időszakra 
nem a legjobb, hiszen két napig szakadt az eső, és hiába mutatta 
május második felét a naptár, a hegyeket helyenként még hó 
borította, négy foknál feljebb pedig nemigen akart kúszni a 
hőmérő higanyszála.  

A környéket már jól ismerő csapatkapitány mintegy 
kerékpáros túravezetőként egy különleges helyre, a millenniumi 
vasútvonalból kialakított kerékpárútra is elvitte társait tekerni. 
Megtekintették a verseny rajtját, a Monte Zoncolan lábánál 
várakozva pedig nagyjából annyit láttak a mezőnyből, mint nem 
sokkal korábban a Zircen átsuhanó bolyból.  

A Giro d’Italián induló mindkét magyar versenyzőt 
szemügyre vehették, szurkoltak, integettek nekik, az összetettben 
végül tizennegyedik helyen záró Valter Attila vissza is integetett 
az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület bringásainak, és 
később a Messenger-üzenetükre is reagálva barátságosan 
megköszönte a biztatást, amit ott a honfitársaitól kapott.  

Galaczi Miklós kitér arra is, hogy a versenyt a járványügyi 
előírások mentén rendezték meg és egyébként is szigorúan 
ellenőrizték Olaszországban a szabályok betartását. 
Természetesen ők is figyeltek mindenre, teszteltették magukat, a 
szállodában elkülönítve kapott helyet a csoport. 
Szervizhelyiséget, kerékpártárolót biztosítottak számukra 
mindenre igényes vendéglátóik.  

Az időjárás viszontagságai ellenére is nagy élményt jelentett 
az egyesület tagjainak az olaszországi kirándulás, azóta is 
emlegetik, a csapatvezetőn kívül ugyanis még nem tekertek ilyen 
természeti környezetben, és az emelkedővel történő küzdelem 
ellenére is visszavágynak. A vezetőség tervbe is vett a jövőben 
további, a csapat összetartást is erősítő kirándulásokat. 

 A napokban az országos bajnokság futamain képviseltetik 
magukat a zirciek, ahol értesüléseink szerint szép eredmények 
születtek az egyesület részéről, erről később számolunk be.     
 
 

Cikk: Kelemen Gábor 
 

Fotó: Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület 

Az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület az Olaszország észak-keleti részén 
található San Daniele del Friuli városában – ahol a szállásuk is volt –, a 
település egyik nevezetességének számító Szent Mihály-dóm előtt 
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Zirci vendéglők egykor (2.)  

 

A BERGLI 
 

1905-ben egy felmérés készült az apátság számára, amely 
szerint a Bergli „korcsmát” 1836-ban építették, egy istálló, egy 
árnyékszék és két 4 méter átmérőjű jégverem tartozott hozzá.  Az 
egykori vendéglő Zircen fogalom volt, messze földön ismerték. A 
nevét arról kapta, hogy egy kis dombon helyezkedett el, a kórház 
mellett, a Kálvária utca elején. (A német Bergli szó kis hegyet, 
hegyecskét jelent.) A magaslatról szép kilátás nyílott az 
apátságra, a nagyesztergári domb országútjára, Kardosrétre, 
Flóramajorra. Az 1890-as évek végén, amikor a kórház építése 
kezdődött, még többen látogatták. Később is élénk társadalmi 
élet volt itt, minden este más-más társadalmi csoport tagjai 
jártak ide, tisztviselők, kereskedők, iparosok. Vacsoráztak, zenét 
hallgattak, kártyáztak, táncoltak.  

Az üzemeltető Hebling családot elismerték és megbecsülték 
Zircen. A férj, Hebling Vilmos (1867-1934) kitűnő mester volt, 
aki nagyon jó hentesárut tudott készíteni. Feleségét pedig a 
legjobb szakácsnőként ismerték Zircen. 1918 után az olasz 
hadifogságból visszatérve fiuk, Hebling Sándor (1895-1967) vette 
át az üzlet vezetését. A családtagok részt vettek a munkában, 
pincérként, vagy a konyhában dolgoztak.  

A vendéglőben két terem volt, az egyikben az italmérés 
kármentővel, a másik szobában a polgári olvasókör. Itt asztalok, 
székek voltak, egy nagy vaskályha, a füstöt a mennyezeten 
működő ventilátorral a padlás felé hajtották ki. Egy kis 
szekrényben őrizték az olvasókör könyveit és a játékkártyákat. 
Többféle újság is járt. Az ács- és kőműves munkások céhládáját is 
itt helyezték el. Az iparosok csütörtökönként gyűltek össze. Az 
ipartestületi ügyintézés is itt zajlott, pünkösd hétfőjén kellett 
befizetni az esedékes díjakat, majd táncmulatság következett 
reggelig. Régen külön temetkezési egylet is működött, annak az 
iratait, kellékeit is itt tárolták.  

A vendéglő körül nagy kerthelyiség volt, mögötte egy kis 
erdő, középen magas hársfák, ezek még ma is megvannak, 
mellettük bükk, fenyő és akácfák, körbe gyümölcsfák. A nagy 
forgalom miatt két jégveremre is szükség volt. A kertben 
betonozott tánctéren ropták a táncot, körülötte asztalok és 
székek. Fedett kuglipálya is a vendégek rendelkezésére állt. A 
vendéglőtől a kert felé simára egyengetett talajon alakították ki a 
teniszpályát, amit dróthálóval kerítettek be. Az 1905-ben alakult  
Zirci Lawn Tenisz Klub működött itt.  

A családi vállalkozás alapját a hentesmesterség képezte. 
Punk Antal, aki 1906-tól két évig Heblingéknél tanulta a 
szakmát, időskorában egy magnófelvételen így emlékezett a 
Berglire: „Amikor hétfőn vásár volt, szombaton vágtunk 8 
disznót, de hétfőn-kedden megint még 7-8 disznó ráment. Olyan 
üzlete volt a Heblingnek akkor!  Heblingné – olyan szakácsnő 
nem volt a községben, mint a Heblingné. Az, ahogy el tudta 
készíteni az ételeket – nagyon jól tudott főzni, olyan jó ízeket 
tudott adni, ízletesen főzött. A kocsmának a nagyobbik 
helyiségében dolgozták fel a disznót, ott zajlott le minden, ott 
szedték szét az állatot, ott csinálták a disznósajtot, szalámit, 
hurkát, mindent. A konyhában volt egy kis füstölő. A füstölő 
mellett egy kis kazánféle. De víz az egész házban nem volt. Volt 

egy kis szamaruk, azzal hordták a vizet a Katzer kútról. Hebling 
úr nagyon szorgalmas volt. Fölkelt 5 órakor, pedig sokszor éjjel 
2-kor feküdt le. Én 4 órakor fölmentem disznóvágásra. 
Levágtuk a 3-4-5 disznót, mikor milyen mennyiség kellett. 
Amikor a disznó szét lett hasítva, az öreg már fölkelt. 
Felakasztottuk a fél disznókat, ő egyedül szalonnázta le. Csinált 
disznósajtot, szalonnát. A boltba egyszerre 100-150 kg 
szalonnát vittek le. Heblingékhez fölmentek a korcsmárosok, 
meg vidékről boltosok is, megvettek 100-200 kg szalonnát – 
ezért kellett sok disznót levágni. A szalonna nem lett fölfüstölve, 
le lett sózva, stószokba, (stoßen) 2 méter magasan állt. Át lett 
sózva, minden 2-3 hétbe át lett forgatva, mindent az öreg 
csinált. Ez volt a Bergli. Nagyon szorgalmas család volt.”  

Az 1900-as évek elején az üzletsor a mai Deák Ferenc utca 
elején volt. A sarkon a Takarékpénztár, Rácz Dezső rőfös üzlete. 
A Deák Ferenc utca felé Szita pékmester üzlete, az udvarban 
lehetett venni a kenyeret, kiflit, zsemlét, a hátsó részen volt a 
pékség. Mellette Krausz lisztkereskedő, Pálinkás zöldséges, 
Hebling Vilmos hentesáru üzlete, Brückner cipőkereskedő, 
Farkas József borbély és fodrászata. A Hebling családnak a 
hentesüzletét is el kellett látni áruval, húst, szalonnát, hentesárut 
kínáltak a boltban.  

A Bergliben nagy szerepet kapott a falióra. Ez mindig mást 
mutatott, mint a családok órái. Mivel a többi zirci vendéglő 
rendes időben bezárt, a mulatozást itt tudták folytatni. Jó 
balatoni bor volt, csapolt sör, kívánságra a jégveremből hozták a 
friss húst, hamar ízletes pecsenye is készült. Ha jött a csendőr, 
hogy záróra, a főbíró úr máris kijött, a faliórát átállítva, akár 
reggelig meghosszabbította a nyitvatartást. Ezt később az 
iparosok is megcsinálták.  

A zene fontos volt a vendéglő működésében. Már 1908-ban 
megírta a Zirc és Vidéke újság (1908/3), hogy a zirci 
tűzoltózenekar első zenei bemutatója volt a Bergliben. Ha az esti 
vendégsereg úgy kívánta, tudták hívni a cigányzenészeket. Mivel 
a közelben laktak, ha fölkeltették őket, hamar ott voltak. Nyári 
Gyula és bandája húzta a talpalávalót. Az 1930-as években még 
cigánybált is tartottak a Bergliben.  

A vendéglő egészen 1949-ig működött, akkor az 
államosítások következtében olyan nagy adót vetettek ki, hogy 
ellehetetlenült a működése. A család nem tehetett semmit, a 
házba lakókat költöztettek, a kert elgazosodott, a teniszpálya 
tönkrement. Az egykori Bergli telkén még egy ház épült az 1960-
as években, ami pedagóguslakás céljára szolgált. 

 
Köszönet a segítségért és a családi képek közlésének 
lehetőségéért dr. Hebling Ágnesnek. Franczia Péterné Sági 
Erzsébetnek és Kocsis Istvánné Verának az adatközlésért. 

       
 Cuhavölgyi Klára 

 
Felhasznált irodalom: 
 
 Bergli. – Rajz – Írta –cs. –e. Zirc és Vidéke 1909/36. szám. 
 Bittmann Beáta: Bittmann Rudolf Rezső (1891-1982) írásaiból, és a 

zirci Bittmann családról. Kézirat, 2017.  
 Punk Antal visszaemlékezései. Magnetofon felvétel, 1969.  
 Utóbecslés a visszamaradt épületekről 1905. Wolf János, az apátság 

ácsmesterének kézirata.  

 
 

 

           
 
 

Hebling Sándor és 
családja, 1930-as évek 

 

Hebling Vilmos 
pincérként, ’30-as évek 

A Bergli kerthelyisége a cigányzenészekkel  
(Forrás: Franczia Péterné Sági Erzsébet) 

 

A Bergli kertjében 
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Továbbra is hozták papíron az átlagot 
 
Mintegy húsz tonna hulladék 
gyűlt össze a Zirci Reguly Antal 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola által szervezett 
papírgyűjtési akció során.  
 
Varga Zita pedagógus – aki tizenhét 
éve szervezi a papírgyűjtést az iskola 
diákönkormányzatának vezetőjeként 
– kiemelte, hogy az átlagos húsz 
tonnát a mostani, tavaszi gyűjtés 
során is tudták hozni, köszönhetően 
azoknak, akik éltek a lehetőséggel, és 

a környezettudatos magatartást szem 
előtt tartva a sportpálya előtt 
kihelyezett konténerekhez szállították 

a felhalmozódott papírhulladékot, 
közvetetten támogatva ezzel az iskolát 
is. Pünkösdhétfő miatt ezúttal négy 
napig tartott az akció, május 25. és 
28. között lehetett leadni a papírt az 
immár megszokott helyen. A szervező 
ezúttal is számíthatott legfőbb 
segítőjére, Hujber Rolandra, ezen 
kívül pedagógusok, óvoda-
pedagógusok, diákok is 
közreműködtek az átvételi helyen, a 
papírgyűjtési átlagteljesítmény elérése 
egy csapatmunka eredménye. (kg) 

 
 

Átírt mesék az áldozattá 
válás megelőzésére  
 
Mint arról már korábban hírt adtunk lapunk hasábjain, a 
III. Béla Gimnáziumból is érkeztek alkotások a Veszprémi 
Rendőrkapitányság által a Biztonságos Internet Világnapja 
alkalmából kiírt bűnmegelőzési pályázatra. Májusi 
lapszámunkat követően most egy újabb, zirci diáktól 
származó átírt mesét közlünk a Veszprémi 
Rendőrkapitányság megelőzési hírleveléből.     

 
HAMUPIPŐKE 

 
A történetem Hamupipőkéről szól, akinek mint 

manapság sokaknak, rengeteget kellett dolgoznia. 
Anyukája meghalt, apukája sokat volt távol 

kiküldetésben vidéken. Mostohája három műszakos 
munkarendben dolgoztatta, még hétvégén is, a ház körüli 
munkákban. Főzött, mosott, takarított vég nélkül. 

Főhősünknek volt két féltestvére is, akik éjjel-nappal 
az interneten lógtak. A legdrágább mobiltelefonnal 
jártak, rengeteget chateltek a barátaikkal, bulikat 
szerveztek. Éjjel alvás helyett az instagramon böngészték 
a fiatal fiúkat. Mivel nem voltak túl szépek, így 
profilképükre vékony, sportos, csinos, manöken alkatú 
lányok kerültek. Jöttek is a like-ok és egyre több 
komment érkezett. A csajok nagyon megörültek ennek és 
„vakrandira” mentek a nekik tetsző fiúkkal. 

Igen ám, de a fiúk is szemfülesek voltak, így a lányok 
az izmos, kockahas helyett egy kopaszodó, idősebb 
ötvenessel kerültek szembe. Alig bírtak elmenekülni 
előlük. Ekkor hagytak fel az internetes ismerkedéssel. 

Történt egyszer egy felhívás a gimiben a végzős 
lányok között a helyi online újságban. Bált rendeztek 
számukra Balatonfüreden, hintóval, korhű ruhákban, 
hogy megismertessék őket a régi korok kihaló udvarlási 
szokásaival. 

A lányok nagyon bezsongtak, készültek életük első 
igazi báljára. Ez nem ám Balaton Sound-os habparty egy 
szál bikiniben, hanem pompás, földig érő, csillogó 
ruhákban kellett megjelenni. 

A mostoha annyi feladatot adott Hamupipőkének a 
bál napján, hogy ki sem látszott a munkából. A kislány 
anyukája sírjához ment és elpanaszolta neki sanyarú 
sorsát. Ő is fiatal volt, vágyott a társaságra, táncra, 
szerelemre. Nagyon egyedül érezte magát. Hazament, 
kitárta az ablakot, de csodák-csodájára jöttek a 
galambok és a gerlék, segítettek neki kiválogatni a 

lencsét és a kölest. Gondoskodtak neki gyönyörű ruháról 
és üvegcipellőről. Hamupipőkének nem volt telefonja, a 
békebeli tárcsázós, vonalas telefonról hívta a 
taxiállomást. A sofőr kirakta a kastély előtt és belépett a 
bálterembe. Ahogy végigment az emberek között, 
mindenki őt nézte. 

 

 
 
Arca sugárzó volt, ruhája meseszép. Megakadt rajta 

a legsármosabb fiú szeme. Egész éjjel vele táncolt, 
szerelem volt első látásra. Éjfélt ütött az óra, a lánynak el 
kellett mennie, mert a varázs szertefoszlott volna. A nagy 
sietség közben, egyik cipőjét hátrahagyta a kastély 
lépcsőjén. Szerelme hiába futott utána, már csak a 
topánkát találta meg. 

Végső elkeseredésében kiposztolta a facebook-on az 
ismerősei körében a cipőt, ha valaki felismeri és nyomra 
vezeti a tulajdonosát illetőleg, nagy jutalomra számíthat. 
Rengeteg üzenetet kapott, de mind hamisnak bizonyult. 

Egyik nap a mostohatestvérek otthon hagyták 
véletlenül telefonjukat. Hamupipőke portörlés közben 
észrevette a felhívást. Nagyon megörült és nyomban 
küldött egy üzenetet szerelmének. Megírta, hogy hol 
találja. Jött is a fiú a legújabb hibrid autóval. Belépett a 
házba és csak a két csúnya lányt találta. Nagyon 
elszomorodott, mert feleségül akarta venni az egy és igaz 
szerelmét. Váratlanul betoppant a szobába Hamupipőke 
egy felmosó vödörrel. Egymásra néztek és a kastélyig 
meg sem álltak. 

Dúltak-fúltak a mostohák, mert ezentúl rájuk várt a 
házimunka. Mivel főzni nem tudtak, a Netpincér 
segítségével minden nap rendeltek ebédet. A gatyájuk is 
ráment.  

A fiú és a lány boldogan éltek, míg meg nem haltak. 
Esküvőjükről az összes tévécsatorna tudósított. Érdemes 
volt a szerelemért küzdeni. 
 
Az eredeti mesét átírta: Nick Zsófia, a III. Béla 
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum és 
Alapfokú Művészeti Iskola 10. A osztályos tanulója. 
Felkészítő tanára: Kúsz Katalin 
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Színes programkavalkád a Városi Gyermeknapon 
 
Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Városi 
Gyermeknapot június 12-én Zircen, a Művelődési Ház 
melletti rendezvényterületen.  

 
Az egész délutánt kitöltő, estébe nyúló programkavalkád és a 

ragyogó nyári idő sok-sok gyerkőcöt és családot vonzott – 
nemcsak városunkból, hanem a járásból is – a Békefi Antal 
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szervezésében és 
koordinálásában megvalósuló rendezvényre. Az intézmény 
munkatársai számára is fontos esemény volt a Gyermeknap, 
hiszen nagyon hosszú idő után lehetőségük volt egy igazi 
élménydús délutánt szerezni a családoknak, s együtt eltölteni 
néhány kellemes órát.  

Délután háromtól egészen kora estig a 13 éves Pódium 
Színház örvendeztette meg a Művelődési Ház Gyermeknapi 
Színpadán a közönséget, akik az ország számos művelődési 
házában, színházában, szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon 
szórakoztatnak kicsiket és nagyokat egyaránt. Zircen interaktív 
produkciókkal, koncerttel, mesejátékkal tették széppé és 
vidámmá a felejthetetlen napot. Volt itt kalózokkal kincskeresés 
„Félszem Kapitány” vezetésével, ki-mit tud és jelmezbemutató; 
zenés mesejáték Lujzáról, a kényes királylányról és Mátyás 
királyról, még az apróságok nagy kedvence, Mickey Egér is 
színre lépett, aki barátaival a legnépszerűbb mesefilmekből 
énekelt slágereket és híres Disney-dalokat.  

Nemcsak a színpadi műsorok nyűgözték le a gyerkőcöket, 
akik igazán kivették a szerepüket minden közös szereplésből és 
játékból a Pódium Színház közreműködésével. Hasonlóan nagy 

lelkesedéssel és érdeklődéssel vették birtokba az egyes 
kísérőprogramok állomásait, így a Népi játékparkot, az 
ugrálóvárat; a Zirci Családháló.pont, a Magyar Vöröskereszt 
Zirci Területi Szervezete, valamint a Zirci Baba-Mama Közösség 
babázóstandját, ahol Kendőországba is betekintést nyerhettek az 

érdeklődők; rendkívül népszerű volt a lovaskocsikázás, az 
arcfestés, a lufihajtogatás, mindenhol hosszú-hosszú sorok 
kígyóztak, hogy mindenki kivehesse a részét egy-egy maradandó 
élményből.  

Az egyik legnagyobb meglepetésként felzúgott Sipos László 
helikopterének rotorhangja, a gyerekek tanúi lehettek a gép le- és 
felszállásának, valamint ki is próbálhatták – természetesen 
szigorúan csak a földön –, hogy milyen is lehet egy helikopter 
vezetőülésébe ülni. Ugyanilyen nagy izgalommal hatott a 
tűzoltóautó szirénájának hangja, melynek érkezésekor 
megrohanták az apróságok a járművet, rögtön körbefogták, és 
már kapaszkodtak is fel a vezetőfülkébe, ámulattal tekintve a 
tűzoltóautó minden tartozékára.  

Igazán sikeres és varázslatos Gyermeknap született a hosszú 
csend után, amit a járványhelyzet okozott; a szervező intézmény, 
a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 
munkatársai ezúton is köszönik együttműködő partnereik, a 
közreműködők és az önkéntesek segítségét: a ZIRCI BABA-MAMA 
KÖZÖSSÉG-nek, a ZIRCI CSALÁDHÁLÓ. PONT-nak, a ZIRCI 
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG-nak, a III. BÉLA GIMNÁZIUM, 
MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA ARCFESTŐ DIÁKJAINAK, a MAGYAR 
VÖRÖSKERESZT ZIRCI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK (MAGYAR 
LÁSZLÓNÉ ANIKÓNAK ÉS FIÁNAK, LACINAK), HAPEK 
LÁSZLÓNAK, SIPOS LÁSZLÓNAK, a ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS 
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.-nek ÉS VALAMENNYI 
ÖNKÉNTESNEK, AKIK A HELYSZÍN KIALAKÍTÁSÁBAN ÉS A 
PROGRAM LEBONYOLÍTÁSBAN KÖZREMŰKÖDTEK! 
 

Cikk: Csaba Lilla, Fotók: Mészáros András 
 

 

Jancsi, Juliska és 
a Boszorkány  
 
Tizedik alkalommal rendezte meg 
a Zirci Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde a Hangyaboly 
Sportnapot. Mintegy kétszáz 
gyermek élvezte egyszerre a 
szabadságot, a mozgás örömét az 
Alkotmány utcai sporttelepen.   
 
A járványhelyzet miatt ezúttal csak a 
bázisintézmény képviseltette magát, de 
remélik, hogy jövőre újra a megszokott 
formában, a térség óvodáinak 
részvételével kerülhet sor az eseményre. 
Kovács Mónika intézményvezető 
köszöntötte a pályára felsorakozó 
csapatokat és kísérőiket, majd – 
Jancsiként és Juliskaként bemutatkozva 

– Csutak Lórándné László Tímea és 
Vajcs Vivien óvónők, az idei sportnap 
szervezői ismertették a fontosabb 
tudnivalókat. A két főhős mellett a 
boszorkány is jelen volt jellegzetes 
kalapjában, meg is érdemelte a nagy 
tapsot, ami köszöntötte a megnyitón, és 
szintén vastapssal – valamint egy 
„Igen!” kiáltással – fejezték ki az ovisok, 
hogy nagyon elégedettek a programmal, 

amit összeállítottak a részükre. Immár 
hagyományosan közös tornával vette 
kezdetét az esemény, majd a tíz 
állomáshoz vonultak a csapatok, melyet 
az ismert mese cselekményéből 
alakítottak ki a szervezők. 
Forgószínpadszerűen teljesítették a 
feladatokat, próbára téve ügyességüket, 
gyorsaságukat, majd levezetésként 
körbefutották a sportpályát, akinek 
kedve tartotta, az Ovi-Foci pályát is 
birtokba vehette. A zöld gyepen 
elterülve, mosolyogva jelezték a 
gyerekek, hogy kellemesen elfáradtak. 
Jöhetett a jól megérdemelt frissítő és 
egy kis piknikezés az árnyas óvodai 
ligetben. Minden résztvevő óvodás 
átvehetett a teljesítményéért egy 
kreatívan elkészített sárga érmet, és a 
Zirc-Coop Zrt. jóvoltából egy-egy 
müzliszeletet is kaptak a gyerkőcök. (kg)  


