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Sárkánynap
A Jeruzsálemhegyi Ba-

ráti Kör október 5-én, 
szombaton 12 órától rende-
zi meg a 16. veszprémi pa-
pírsárkány-röptető, -építő 
versenyét a Gulyadombon. 
14 órától bemutatót tart a 
herendi repülőmodellező 
klub is.

Veszprémi 
Szemle 

A Veszprémi Szemle idei 
utolsó, negyedik számát 
mutatják be október 11-én, 
pénteken 16 órakor a Gour-
mandia étterem különter-
mében. Dr. Csiszár Miklós, 
a várostörténelmi folyóirat 
főszerkesztője elmondta, 
hogy az egyik, nagy érdek-
lődést kiváltó írás lehet az 
1956-ban Veszprémből a 
Szovjetunióba hurcolt 
egyetemisták története. 
Emellett olvashatnak a 31-
es honvéd gyalogezred első 
világháborús tevékenysé-
géről, Gutheil Jenő tudós 
papról, a város középkori 
történetének legkiválóbb 
ismerőjéről, valamint a 
Mondolat jelentőségéről, 
amely 200 éve jelent meg 
városunkban.

Óvodai
születésnap

Kétéves az Örömhír 
Evangélikus Keresztyén 
Óvoda, a születésnapot Ta-
más-mise keretében ün-
nepli az intézmény. A Ta-
más-mise egy olyan isten-
tisztelet, amely mozgal-
masságával és szokatlan-
ságával szeretné megszólí-
tani a jelenlévőket. A litur-
giába és a gospelkórust 
hangszerekkel kísérő da-
lok éneklésébe kivetítő se-
gíti a bekapcsolódást. Az 
ünnepen Ittzés János nyu-
galmazott püspök hirdet 
igét. A születésnap – ame-
lyet október 11-én, pénte-
ken délután fél ötkor tarta-
nak az óvodában (Aradi 
vértanúk útja 2/A) – nyitott 
mindenki számára, a gyü-
lekezet szerettel várja az 
érdeklődőket.

RÖVID HÍREK

A Laczkó Dezső Mú-
zeum színes progra-
mokkal kapcsolódott 
a város védőszentjét 
megidéző Szent Mi-
hály-ünnephez szom-
baton.  

Mészáros Veronika, a mú-
zeum igazgatóhelyettese la-
punknak elmondta, rendez-
vényeikkel a búcsú forgata-
gát kívánták megidézni, 
amelyben a világi és a népi 
vallásosság elemei egyaránt 
ötvöződnek. A rendezvény 
első felében a gasztronómia, 
a népi kézművesség és a mú-
zeum szellemi értékei ját-
szottak főszerepet. A langal-

lósütéssel a paraszti konyha 
hagyományait elevenítették 
fel, egyben élő helyszínné 
tették a Bakonyi Ház kiállí-
tóterét. A Veszprém Megyei 
Népművészeti Egyesület 
tagjainak segítségével a lá-
togatók betekintést nyerhet-
tek a paraszti élet tárgyal-
kotó kultúrájába. 

A viselettörténeti előadás 
és a rendkívüli tárlatvezetés 
szintén a Bakonyra és a Ba-
laton-felvidékre jellemző öl-
tözeteket és építészeti örök-
séget hivatott bemutatni. A 
rendezvény második felében 
a hangsúly a spiritualitásra 
és az ünnep vallási jelentő-
ségére helyeződött. A jelme-
zes felvonulás Szent Mihály 
főangyal kultuszát idézte 
meg. Hauzler

Veszprém Város 
Önkormányzata és a 
Veszprémi Érsekség a 
Bazilika védőszentje 
tiszteletére Mihály-
napi búcsúra várta 
az érdeklődőket múlt 
hétvégén.

Szombaton kora 
reggeltől ünnepi 

népművészeti vásár várta a 
veszprémieket a Vár utcán és 
a Szentháromság téren. A 
kellemes őszi időben sok láto-
gató tekintette meg a Vár-
színpad műsorát, köztük a 
Kabóca Bábszínház előadá-
sát vagy a Szilágyi Tánc-
együttes műsorát. Délután a 
Színházkertben a Duna-Ti-
sza Magyar Pásztorkutyás 
Hagyományőrző és Sport 
Egyesület pásztorkutya-be-
mutatója vonzott nagyon sok 
érdeklődőt. Skobrák Ferenc, 
az egyesület vezetőjének irá-
nyításával először a magyar 

pásztorkutyafajták bemuta-
tása zajlott, a komondor, a 
kuvasz, a puli, a mudi és a 
pumi részletes fajtajellemzői-
nek ismertetésével. Megmu-
tatták azt is, ezek a kutyák 
hogyan segítik a pásztorok 
munkáját a terelésben, majd 
bepillantást adtak a pászto-
rok mindennapi életébe, be-
mutatták hasznos és prakti-

kus ruhadarabjaikat, hasz-
nálati tárgyaikat, s közben 
Szent Mihály-nap jelentősége 
is szóba került.

Kora délutántól a Laczkó 
Dezső Múzeum is népi hagyo-
mányokat felidéző rendezvé-
nyekkel várta a látogatókat. 
Itt langallósütés, rendkívüli 
tárlatvezetés, népi játszóház 
és táncház is volt, ezekről 

alább külön cikkben is olvas-
hatnak. A program az esti 
jelmezes, fáklyás felvonulás-
sal folytatódott a múzeumtól 
a Szentháromság térig, ahol 
a Padányi iskolások dráma-
játék-előadást tartottak. Este 
a Szent Mihály-napi nyitó 
szentmisével zárult a szom-
bati programsorozat a Bazi-
likában.  Hauzler lászló

Az óvodások is készültek Búcsú a múzeumban is

Nyolcadik alkalommal tartották meg hagyományos Mihály-
napi programjukat múlt pénteken a kádártai Ficánka tagóvodá-
ban, ahol a régi vásárok hangulatát elevenítették fel. A gyerekek 
vidám műsorral készültek a szülőknek, amely után Forgács Zsu-
zsa néptáncoktatóval táncház vette kezdetét. Ezután vásárt 
rendeztek saját készítésű kézműves portékákból. A program a 
városi civil keret támogatásával valósult meg. Mint megtudtuk, 
hasonló hagyományőrző rendezvényt tartottak a másik város-
részi óvodában, a gyulafirátóti Kastélykert óvodában is. MTM 

A játszóházban a kézműves mesterségekből adtak ízelítőt

Fotó: Hauzler

Felhívás
A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 12, 
13, 14 és 15 életévüket betöltő 
leánygyermekek számára ön-
kormányzati támogatással biz-
tosított térítésmentes, négy-
komponensű méhnyakrák elle-
ni védőoltás a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Cso-

portjánál rendelkezésre álló ké-
relem és szülői/törvényes kép-
viselői nyilatkozat nyomtatvány 
kitöltésével, majd ezt követően 
házi gyermekorvosi igazolás 
benyújtásával 2013. december 
31-ig igényelhető. Információ 
kérhető: a (88) 549-273 telefon-
számon, illetve pdeak@gov.
veszprem.hu e-mail címen.

Vásár és komédia Szent Mihály napján

A kutyabemutató mellett a pásztorok munkáját segítő terelést is megtekinthette a közönség

Fotó: Hauzler

Fotó: Mátyus


