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Egész napos faünnepet rendeztek a Gerence
patak völgyében

Csodafafalvává változott Bakonybél és a
Gerence patak festői völgye szombaton: 13
helyszínen különféle attrakciók várták a
természet szépségeire vágyó és csodákra
kíváncsi látogatókat. A faluházban a zirci
Bakonyi
Természettudományi
Múzeum
kiállítása vezette be a programot, a faluban
ingyenesen lehetett megtekinteni egy trófea- és
kőzetbemutatót, a Gerence fogadó udvarán
faműves szerszámokkal és munkafolyamatokkal
ismerkedhettek meg az érdeklődők a
hagyárosböröndi egyesület jóvoltából.
A programok az egyes tisztásokon zajlottak, volt például szamaragolás, légpuskalövészet,
akadálypálya és íjászat, bemutatkoztak a bakonybéli önkéntes tűzoltók, ördöglakatokkal
ismerkedhettek a logikai feladványok kedvelői. Stílusos vendéglátást jelentett a bakonyújvári
vendégháznál az ingyenesen kínált zsíros kenyér és házi szörp.
A leglátványosabb programokat az utolsó helyszínre, az odvaskői autóspihenő erdei tisztására
szervezték. Itt a bakonybéli erdészet tartott egész délutános bemutatót, 18 órától került sor a skót
felföldi játékok országos bajnokságának egyik selejtezőjére. Az öt számból (súlydobás magasra
és távolra, 110 kilós rönk nyomása fej fölé, póznadobás, 120 kilós kőgolyó vállra vétele) álló
versenyt összetettben a komáromi Saliga Tamás nyerte. A Bakonybélből elszármazott Nagy
Árpád a negyedik helyet szerezte meg.
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Belopózott már az alkonyat a bakonyi erdőbe, mire Répás Tamás favágó világbajnok bemutatója
köré gyülekeztek az estig kitartó vendégek. A napot a Pápai Fúvós Zenekar erdei koncertje és
tábortűz zárta.
Bakonyvári Andortól, a helyi szállásadókat tömörítő Guzmics Izidor Egyesület elnökétől
megtudtuk, a rendezvényt már az ötödik alkalommal tartották meg. A cél nem közvetlenül a
bevétel növelése, hanem Bakonybél ismertségének, imidzsének fokozása volt. A félmillió
forintos költséget az egyesület tagsága és a támogatók adták össze, valamint igénybe vettek
pályázati forrást is.
Forrás: www.veol.hu

A Zirci buli jóval több, mint egy
buli
Mikor 23 éve kitalálták, csak buliznak akartak egy jót. Az akkori huszon-, harmincévesek. De
másként mint addig. Mindenféle bélyeg, minden hivatalosság nélkül, lazán, szabadon. Ahogy
addig nem lehetett. Mert akkor, azokban az években kezdtük megérezni a szabadság ízét. És jó volt,
üdítő, mint nyári esők után a mezők illata. Akkoriban egy ország érezte magát fiatalnak.

Akik Zircen 1991-ben összedugták a fejüket, csak egy jó bulit akartak. Ezért hát úgy is nevezték
el: A BULI. 2002-től Zirci buli a neve, és hátborzongatóan hasonlít a 23 évvel ezelőtti önmagára.
Pedig már mások csinálják, egy új generáció. Pontosabban páran a régi "öregek" közül is jelen
vannak, és a mostani Zirci bulikat változatlanul családok, huszon- sőt, már tizenévesek is
rendezik. Köztük van Kaszás Flóra, aki most lesz 22 éves, mégis már 23 éve „bulis”, hiszen ott
volt ő már az elsőn, az édesanyja, Encz Ica pocakjában.

A rendezők sátrai előtt a "bulisok" egy része: Vajnorák Zsolt, Varga Levente, Encz Ilona,
Vajnorák Bálint, Igmándy Áron. Majd` egy héttel a rendezvény kezdete előtt kiköltöznek,
előkészítik a bulit (Fotó: Varga Domokos Péter)
Encz Ilona egyike azon alapítóknak, akik megértették, ez a buli akkor marad az övék, ha el
tudják engedni. Ha átadnak valamit abból a mindenkori fiataloknak, amit akkor éreztek, amikor
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ők először szervezték a „magyar Woodstockot”, amit a közönség anno, a család és barátság
fesztiváljának nevezett el. Hivatal, hivatalosság ma sincs jelen, A BULI ’91 Közhasznú
Alapítvány szervez, bonyolít mindent. Önkéntes tagjai között ott vannak a tizenévesek és a 60
fölöttiek, és többgenerációs családok is. Szigorúan a szabadidejéből áldoz mindenki a
rendezvényre, a diákoknak már nyári szünetük van, az aktív dolgozók szabadságot vesznek ki.
A Zirci bulira szombaton délután érkezem, csúcsidőben. A színpadon Petruska András, aki külön
műfaj, egy szál gitárral áll a közönség elé, aztán az AC/DC tribute zenekara, az AC/DC/GP
nyomja a kemény rockot, és ahogy illik, a fesztiválközönség tombol. Ezalatt a
rendezvénysátorban velem szemben négy fiatal ül – Vajnorák Bálint, Vajnorák Zsolt, Varga
Levente és Igmándy Áron –, beszélgetünk. Arról mesélnek, mi történt eddig. Ahogy tavaly
nyáron bezárult a buli, pár hetes pihegés után átbeszélték, értékeltek, aztán kezdődött az
ötletelés, szervezés. A fiatalok is úgy gondolják, olyan program kell, amely mindenkié: az
egészen kisgyerekeké, a tiniké és az „öregeké” is. Idén a legnagyobb gond a pénztelenség volt:
hiába a helyi támogatók, a szponzorok országosan is példaértékű együttműködése, pályázati pénz
nem jött, a tavalyi büdzsének csak a harmadából gazdálkodhattak, mindössze 3,5 millió forintból
Ennek kábé a dupláját anyagban, együttműködésben, munkában tették hozzá. Igazán nagy
sztárok most nincsenek, de a szellemiség maradt. Mint mindig, most is dönteni kellett: marad-e
ingyenes a buli. És idén még maradt. A buli hetének keddjén közel 100 rendező költözik ki a
helyszínre, Tündérmajorba (a területet tulajdonosai hosszú távú támogatásként biztosítják, mert
noha már nem mindegyikük zirci, de a szívükben azok maradtak). Sátraznak, "nomád
összkomfortot" építenek ki, tartalmilag és érzelmileg készítik elő a bulit. (Csapatépítés –
mondanák a menedzserek.)
Ahogy ők, úgy sokan mások is magukénak érzik a bulit. A várostól, a helyi vállalkozóktól,
civilektől pénzt kaptak, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB egész
évben otthont és infrastruktúrát biztosít, a polgárőrök, rendőrség, tűzoltók, helyi cégek ingyen
vagy jelképes árért adtak szolgáltatásokat, termékeket. A buli végét én nem várom meg, a
munkám máshova szólít, másik rendezvényre. De tudom, ahogy alkonyodik, most is kigyullad a
tábortűz. Ami ősidők óta melegséget, összetartozást, emberi közösséget jelent.
A zirci buli egyik (hivatalosan nem jegyzett újítása) a fesztivál alatti sátras véradás.
Kitalálója Takács Józsefné, a Vöröskereszt zirci területi vezetője. Ötlete az első alkalommal,
18 éve nem várt sikert eredményezett, kétszáz fölötti önkéntes véradót. Évek alatt elterjedt,
ma már nagy, nyári szabadtéri rendezvény nincs is véradósátor nélkül.

Forrás: www.veol.hu

Tíz új munkahely az Erzsébet kórházban

Júliustól tíz egészségügyi szakdolgozóval bővült a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
létszáma. Az alkalmazás anyagi hátterét az Új Széchenyi Terv keretében elnyert 50 milliós
vissza nem térítendő támogatás jelenti.
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Erről dr. Tótth Árpád főigazgató számolt be az
intézményben
tartott
sajtótájékoztatón.
Elmondta, az uniós pályázaton elnyert
támogatás feltétele, hogy a tíz szakdolgozót
legalább négy éven keresztül alkalmazzák,
kétféle konstrukcióban. A pályázaton elnyert
támogatás ugyanis csak az első két évre fedezi
az alkalmazás anyagi hátterét, a másik két évre a
bért a kórháznak kell biztosítania – már a kiírás
is tartalmazta ezt a feltételt.

A Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézetnek a fekvőbeteg- rehabilitáció, a krónikus fekvőbetegszakellátás, a járóbeteg- szakellátás, valamint az egynapos sebészet terén szakemberek
alkalmazására volt szüksége. Ehhez nyújtott segítséget az Új Széchenyi-tervben meghirdetett
pályázat, amelyhez az intézmény 2012 szeptemberében csatlakozott. Pályázatukat elfogadták, a
projekt ez év elején indulhatott el, megkezdték a tíz munkatárs kiválasztását, felvételét.
Július 1-jétől így munkába állhatott négy szakápoló, két műtős, egy diplomás ápoló, egy
gyógytornász, egy OKJ-s ápoló és egy fizikoterápiás szakasszisztens. Az elmúlt időszakban az
Erzsébet kórház már részt vett egy hasonló konstrukcióban, az akkor felvett tíz dolgozó ma is az
intézmény alkalmazottja, velük a rehabilitáció terén tudtak komoly fejlesztéseket elérni.
A most felvettek szaktudására támaszkodva elsősorban az egynapos sebészet volumenét lehet
majd növelni. Az ennek révén megtermelt többletbevétel jelenti majd a második két év
alkalmazásának fedezetét. A Napló kérdésére dr. Tótth Árpád főigazgató elmondta, az
intézményben jelenleg összesen 145 embert foglalkoztatnak, valamint hangsúlyozta, ahogy az
első hasonló projekt esetében, úgy most is tudják garantálni, hogy a négy évre felvett dolgozókat
tovább is tudják majd foglalkoztatni.
Forrás: www.veol.hu

Nemzetközi ifjúsági tábor Dudaron

A település 2006. óta tart fenn partneri kapcsolatot a
franciaországi Noyant la Gravoyere, illetve 2008. óta
a németországi Süpplingen községekkel. Ennek az
együttműködésnek köszönhetően évről-évre, változó
helyszínnel szervezik a települések a táborokat,
melyekben közel 60 fő fiatal vesz részt kísérőikkel. A
francia, német és magyar ifjúság mindig nagy
örömmel várja a találkozásokat. Ebben az évben
Dudar szervezte a sátortábort, s a heti programot,
melynek során a fiatalok eljutottak Budapestre a Parlamentbe, illetve megtekinthettek több
látványosságot is. Sétáltak Veszprémben, Tihanyban, Balatonfüreden és egy egész délutánon át
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strandolhattak Csopakon. A hét során kirándultak
még a Bakony egyik szép erdejében, ahol hamar
kiderült, a fiatalok nem gyakran túráznak, idő
előtt elfáradtak, az erdei környezet azonban
elvarázsolta a vendégeket. A hét közepén
sportnapon vettek részt a táborozók, nemzetek
szerinti és vegyes csapatokban mérték össze
tudásukat. A hét végén pedig egy levezető
kézműves napot tartottunk, ahol emléktárgyakat
készíthettek a fiatalok. Ez a nap nyitott volt a
településen élők számára, a gyermek- és ifjúsági
korosztály az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával a kézműves foglakozásokon bőr és
fém ékszereket, mézeskalácsot, kézzel festett medálokat és könyvjelzőket készíthettek. A nap
folyamán elkészült a tábor barack lekvárja is, melyet kidekorálás után a résztvevők emlékbe
hazavihettek. A hét eseményeit háromnyelvű újságban, fotókkal illusztrálva örökítettük meg. A
búcsú bulit követően, reményeink szerint szép élményekkel tértek haza a fiatalok, s gondolatban
már a jövő évi, franciaországi táborra készülnek.
Forrás:www.dudar.hu

Tollfosztás helyett ma levenduláznak

Mit tagadjam, az én szemeim is nagyra kerekedtek, amikor megláttam Dudar egyik kis utcájában
a fák árnyékában üldögélő hölgyeket. A polgármester asszony hívott fel, kérte, nézzem meg a
„kispadosokat”, ahogy őket nevezi. Levendulabuzogányokat készítenek.
Amikor megérkeztem, vidám asszonyokat láttam, akik szorgosan tevékenykedtek. A hat ezüstös
hajú néni előtt egy „legény” álldogált, aki láthatólag inkább a munka „irányításában” vett részt,
mint a kétkezi ténykedésben. Közelükbe érve, a bácsi szerényen áthúzódott az utca másik
oldalára, hagyta érvényesülni a dolgozókat. Egy kosárban, csipketerítőn sorakoztak a már
elkészült buzogányok. Nem csak kellemes illatúak, de látványnak sem utolsó egy ilyen illatosító.
A levendula virágaival harmonizáló színű szalag van belefonva és masnival megkötve.
Elsőre nem értettem, hogy lesz ezekből a levendulaszálakból ilyen buzogány. Havlikné Marika
nénit, a munka koordinátorát kértem meg, avasson be a titokba. Először is be kell szerezni a
levendulaszálakat. A munka első lépéseként meg kell tisztítani a szálak felét a virágoktól, persze
ezek is értékesek, össze lehet gyűjteni őket és kis tüllzsákocskákban tárolni. Ezt követően a
virágok alatt szalaggal jó erősen összekötnek egy kis maroknyit, majd óvatosan visszahajtják a
szárakat. A szalagot ezután kezdik körbe-körbe belefűzni a visszahajtott szálakba, úgy, hogy a
virágok a buzogány belsejébe kerüljenek. Hat-nyolc szár kerül felülre, a következő hat-nyolc
alulra, és folyamatosan lefelé haladva fonják körbe az egészet. A végén kis masnival díszítik.
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(Fotó: Fekete Zsigmond)
Forrás: www.veol.hu

Kézműves foglalkozás augusztusban a Herendi Porcelánmanufaktúra
szakiskolájában, Herenden!

Készíts a porcelán anyagából virágot, kis állatfigurákat, ékszerdobozt! Vagy rajzolj, színezz
szebbnél-szebb herendi motívumot!
A herendi Fischer Mór Porcelánipari
Szakiskola manuális készségfejlesztő
foglalkozást hirdet általános iskolások
számára, két korcsoportban.
2013. augusztus 21-én (szerdán) és 22-én
(csütörtökön) az alsó tagozatos tanulókat,
augusztus 26-án (hétfőn) pedig a felső
tagozatos tanulókat várjuk sok szeretettel,
érdekes feladatokkal.

A Herendi Porcelánmanufaktúra oktatóinak/pedagógusainak bevonásával tartjuk szakmai
programunkat.
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A foglalkozások az iskola rajztermében 9.00 órától 12.00 óráig tartanak, egy-egy napon
maximum 15 főnek.
Étkezést igény szerint térítés ellenében a manufaktúra Paletta éttermében tudunk biztosítani!
E-mailben várjuk a jelentkezéseket a herendiszakiskola@herend.com címre 2013. augusztus 10ig.
Gyere! Próbáld ki magad!
Szeretettel várunk!

Nyári Zenei Estek

Helyszín: a Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon,
rossz idő esetén az Erzsébet téri Művelődési Ház.
A koncertek kezdési ideje: vasárnap 18 óra.
A Nyári Zenei Estek tizenkilenc éve megrendezésre
kerülő népszerű rendezvénye intézményünknek.
Kellemes környezetben, sokszínű zenei kavalkáddal
várjuk a zenekedvelőket.

Július 28. 18 óra Speedy Gonzales Latin Band
A zenekar 2011 tavaszán alakult, tagjai 17 és 23 év közötti tanulók, akik szívesen játszanak latin
lüktetésű dallamokat.
A zenekar célja, hogy Magyarországon ismertebbé tegye a latin zenét, hiszen a sok rock- és
elektronikus zene mellett, erre nem nagyon van példa. A latin zenén belül viszont játszanak
popot, rockot és jazzt.
www.speedygonsalesmusic.hu
Augusztus 4. 18 óra Szilágyi Marianna - Olasz slágerek az 50-es évektől napjainkig
Ezt az előadást a Magyar-olasz kulturális évad tiszteletére választottuk. Szilágyi Marianna több
évig élt Olaszországban, ahol fellépései alkalmával magyarul és olaszul csendültek fel a
dallamok.
A háromszázötven számból álló repertoárban örökzöld számok, musicalek, latin amerikai és
olasz slágerek találhatók.
Augusztus 11. 18 óra Magyar Bori és Kardos Dani duó
Magyar Bori és Kardos Dani duó 2010 áprilisában alakult. Koncertjeiken válogatás hallható a
világ zenei irodalmának igényes pop zenéjéből, valamint örökzöld jazz sztenderdekből.
Zenéjükben ötvözik a magyar és külföldi jazz illetve világzene legszebb hagyományit. A jól
ismert dalokban új sajátos ritmus és dallamvilág születik meg.
Augusztus 18-20. MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál
Ízelítő a programokból: Spirit, Tóth Vera, Bergendy Szalonzenekar, LGT Emlékzenekar,
kenyérszentelés, Magyarock Dalszínház
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http://www.lambergkastely.hu
Augusztus 25.18 óra Forró Cappuccino
2007-ben, a Mórra érkezett fiatal, olasz kapucinus szerzetesek segítségével megalakult az
elsősorban afrikai spirituálékat éneklő ifjúsági együttes. A koncerteken főként olasz, angol és
afrikai énekek hallhatók, és a lelkesebb közönség beáll táncolni is. A Forró Cappuccino azért jött
létre, hogy megmutassa az embereknek, jó közösségben, barátok között Istent dicsérni énekelni, táncolni, egyszerűen örülni annak, hogy élünk és együtt lehetünk.
Általános információ:
Lamberg-kastély Kulturális Központ
Tel/fax: 22-407-255, 22-407-138
lambergkastely@lambergkastely.hu
www.lambergkastely.hu
www.mor.hu

CSESZNEKI NYÁR
XVI. Cseszneki VÁRJÁTÉKOK
augusztus 3. (szombat) 10 órától
Legyél Te is a Cseszneki Vár Bajnoka!
LOVAGI HÉTPRÓBA KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
A CSESZNEKI VÁR BAJNOKA CÍMÉRT!
Egész napos családi program!

VÁROSTROM
Belépőjegyek: 6 éves korig ingyenes,
6-14 éves korig 1 800.-Ft,
14 éves kortól 3 000.-Ft

10.00-tól kb.18.00 óráig

Az Csesznek Várának Várkapitánya közhírré téteti:
mivel az nehéz időkben az Csesznek Várának Bajnoki
mögritkultanak vala, s az hírneves Cseszneki Vár védelmezők
nélkül állék az nagy viharok s dúlások közepette, az Csesznek
Várának oltalmazó Bajnoki kerestetnek.
Az Csesznek Várának Bajnoka peniglen az leend, s Bajnoki
Lajtsromba csak az vétetik, ki az Úr 2013-dik esztendeje
Kisasszony (augusztus) havának
3-dik napján 10 órátul, az Csesznek Várába bémenvén, az alant felsoroltatott Hét Lovagi
Próbákat kiállja:
LOVAGLÁS, HAJÍTÓBÁRD/CSATACSILLAG DOBÁS. VADÁSZAT/KELEVÉZHAJÍTÁS,
VÍVÁS,
VERSELÉS/ÉNEKLÉS ÍJÁSZAT, MALOM/SAKK
Ennekutána peniglen az Próbatételi pötsétekkel bőségesen ellátott Úti-Levelet az nagyméltóságú
Cseszneki Várkapitány kezébe bémutatja, s az Bajnoki fogadalmat letévén, az Fogadalmát egy
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egész esztendeiglen mögtartja, s szükség esetén az hírneves Cseszneki Várat az kegyelmes
Várkapitány urának hívására mögvédelmezi,
legyen az embör, asszony avagy gyereköcske.
Kelt, az Csesznek Várában
az Úr 2013. esztendejében, Szent Jakab
havának első szombatján
Cseszneki Nagy Ferenc
az Csesznek Várának
Várkapitánya

MÓRIKUM Kultúr-fröccs-fesztivál

MÓRIKUM Kultúr-fröccs-fesztivál
2013. augusztus 17-21.
Helyszín: Mór, Lamberg-kastély
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A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő kisfesztivál
keretében „MÓRIKUM” névjegy alatt a móri unikumokat
gyűjtjük össze és ismertetjük meg látogatóinkkal.
Városunk legemblematikusabb helyén, a gyönyörű Lambergkastélyban és csodálatos akusztikával bíró udvarán az
érdeklődők találkozhatnak a móri kultúra színfoltjaival. Mindezt
nemzeti ünnepünk programjai, valamint táncszínházi
események, koncertek gazdagítják.
A rendezvényt a helyi gasztronómiai különlegesség teszik
igazán egyedivé és izgalmassá: fröccs, bor, borleves, kvircedli,
macskapracni…
Augusztus 17.
17.00 Nagy F. Luca és H. Tuman Ilona amatőr festőművészek
kiállításának megnyitása
18.00 Bányászati emlékkiállítás
19.30 Vámosi Péter harsona művész és Kollonay Zoltán orgonaművész koncertje
Helyszín: Kapucinus templom

Augusztus 18.
18.00 Keserű Gergő „Első 30” című fotókiállításának megnyitója
19.00 Spirit koncert
20.30 Tóth Vera koncert
22.00 Buli a Tutti Zenekarral

Augusztus 19.
16.00 Kvircedlisütés bemutató
16.00 Alma együttes koncertje
17.30 Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyüttes műsora
18.00 Karacs Ildi koncertje
19.00 Bergendy Szalonzenekar koncertje
21.00 LGT emlékzenekar

Augusztus 20.
16.00 Eszter-lánc mesezenekar műsora
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17.00 Móri Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje
Helyszín: Szent István park
17.30 Szent István szobor avatása
Helyszín: Szent István park
18.30 Ünnepi köszöntők nemzeti ünnepünk alkalmából
Kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével
Közreműködik a Forgatós Néptáncegyüttes
19.30 „Légy jó mindhalálig!” – a Komáromi Magyarock Dalszínház előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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