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Háromszáz éves a Lovassy
Tóth János
Temetőgondnoksági üzemvezető

koztak ismét a gimnázium
hivatásukban sikert elért
egykori diákjai, s aki eljött
az előadásokra megismerhette életútjukat, s az esti
Gálaműsorban pedig élvezhette művészetüket.
A központi ünnepség előtt
szentmisén vettek részt az
érdeklődők és a meghívottak,
melyet dr. Márﬁ Gyula érsek
a piarista rend képviselőivel
együtt közösen celebrált,
majd emléktábla-avatásra
került sor a várban, ahol dr.
Oberfrank Ferenc, a Magyar
Piarista Diákszövetség elnöke mondott beszédet.
Borián Tibor piarista
egyesületi elnök, valamint
dr. Reisz T. Csaba, a Magyar
Országos Levéltár munkatársa bemutatta Lichtne
ckert András és Tölcséry
Ferenc A Veszprémi Piarista
Gimnázium története az alapítástól az államosításig,
1711–1948. című könyvét.
Ugyancsak ennek az évfordulónak szentelte a Veszprémi szemle is legújabb számát, amelyet a napokban
mutattak be az olvasóknak.
A gimnázium jubileumi évkönyvet jelentetett meg erre
az alkalomra, s felújították
és kibővítették az iskolatörténeti kiállítást a gimnázium
épületében.
LászLó

a VMKK előcsarnokában
pedig bárki kipróbálhatta,
milyen sötétségben élni.
szombaton jótékonyság i
gálaműsort rendezett a
VMKK színháztermében a
Vakok és Gyengénlátók
Veszprém Meg yei Eg yesülete. A műsor házigazdája
Zayzon Csaba, a Pannon

Várszínház művésze volt,
és fellépett többek közt az
Ajkai Látássérült Klub, a
Kolping Család Eg yesület
kórusa, Steffek Adél népdalénekes, valamint Somos
Zoltán és Farkas Edina, a
Liszt Ferenc Kórustársaság szólistái is.
MTM

Örömünkre szolgál, hogy teljesen felújítottuk a Gyulafirátót alsó temető ravatalozóját. Itt teljes nyílászárócserét, teljes
külső és belső homlokzati felújítást, lábazati festést végeztünk, az északi falrészt beázás elleni védelemmel láttuk
el. A belső tér egy válaszfalát elbontottuk, így tágasabb helyszínt kaptunk. A
ravatalozó előtti teret, mintegy 25 m2
felületen térkő burkolattal láttuk el. Felújítottuk a haranglábat is.
Zajlanak a munkák a kádártai temetőben is, ahol szintén a ravatalozó épületének felújítása vált időszerűvé. Szükséges volt a vízelvezető csatorna felújítása, a palatető és a kúpcserepek cseréje,
valamint a belső és a külső falak állagmegóvó festése. Még hátravan a kerítés
hegesztése és festése.
A dózsavárosi temetőben a ravatalozó
kiszolgáló épületrészének felújítása befejeződött, most az épület süllyedésének következtében megrongálódott
vécék cseréje zajlik.

Hadd mondjam el, az országban egyedülálló szolgáltatás, hogy a temetőgondnokság díszítőmurvát biztosít a
temetőbe látogatóknak a sírok gondozását segítve. Október 25-én Gyulafirátótra, Kádártára és a veszprémi alsóvárosi temetőbe szállítottunk murvát,
október 28-án, azaz a mai napon pedig
a Vámosi úti és a dózsavárosi temetőkbe. Bár jelentős beruházásról beszélünk és lehet, hogy nem tudunk minden igényt kielégíteni, de fontosnak
érezzük, hogy legalább ilyen módon is
segítsünk.
Mivel készülnek még november elsejére?
A „VKSZ” Zrt. vezetése és a magam nevében is szeretettel meghívom a temetőbe látogatókat november 1-jén
17.00 órára egy kegyeletteljes emlékezésre, egy különleges ünnepi műsorra
és az azt követő közös gyertyagyújtásra. A műsor különleges hangulatát
emeli majd, hogy a hamvszóró parcella bevezetősétányán rendezzük meg.
A program rossz idő esetén sem marad el, ekkor a ravatalozó előtti téren
emlékezünk.
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an előretör, s tanúságot tesz
a reményről. Olyan iskola
kell, amely megmutatja, van
értelme élni, van értelme tanulni.
A központi jubileumi ünnepséget Schultz Zoltán a
Lovassy László Gimnázium
igazgatója nyitotta meg, s további köszöntőt mondott
Veszprém Megyei jogú Város
nevében Porga Gyula polgármester és dr. Varga Mik
lós ügyvezető elnök, a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Baráti Körének létrejöttéről és rövid történetéről
beszélt. Ez a kétnapos ünnepi eseménysor, s ez a megemlékezés valójában lezárása volt annak az egy éven át
tartó rendezvénysorozatnak, amellyel a gimnázium
méltóképpen kívánt megemlékezni erről a kerek évfordulóról. Kiállítások, előadások, találkozók, hangversenyek színhelye volt egy éven
át a Lovassy László Gimnázium, művészek és sportolók, tudósok és kutatók mutatkoztak be, jöttek el ismét,
a gimnázium egykori kiváló
diákjai, akik innen indultak.
Az utolsó előtti napon kerekasztal-beszélgetéseken,
a zene és ﬁlm, az építészet,
politika, színház, a sport és
média témakörökben, talál-

Milyen beruházások zajlottak a közelmúltban?

Ebben az időszakban rendszeresen
szállítanak murvát is a temetőkbe,
ezt most is így van?

„VKSZ” Zrt. Temetőgondnokság Temetkezés
Veszprém, József A. u. 40.
Tel.: (88) 405-370, 00 36 (20) 290-3131,
e-mail: temetes@vkszrt.hu

Halottszállítás 24 órás ügyelet: 00 36 (20) 290-3355
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LÁTÁSÉLESSÉG VIZSGÁLAT,
ha noVEmbErbEn nálunk
rendeli meg szemüvegét!
A megbízhAtó pArtnerek:
Árkád Optika Koga Plus Optika
Veszprém,
Kossuth u. 1.

Veszprém, Kossuth u. 7.
Sarolta-udvar

88/325-823 88/410-600

113900

Központi ünnepség keretében emlékeztek a 300 éves tanintézet
létrejöttére és működésére
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Fotó: László

Ilyenkor október végére, november elejére igyekszünk a temetőket érintő felújítási munkákat befejezni, hogy az ünnepekhez méltó környezetben fogadjuk
a temetőlátogatókat – mondja Tóth János a „VKSZ” Zrt. temetőgondnokságának üzemvezetője.

Az időjárás függvényében elkezdjük a
gyulafirátóti felső temető épület faszerkezetének állagmegóvási munkálatait.
Hamarosan megérkeznek azok a díszüvegek, melyek elzárják a szertartásokat zavaró huzat útját, így a beszűrődő
fény megtartása mellett lehetett megoldani a problémát.
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Pénteken óda a fényhez
címmel látássérült költők
és írók olvastak fel műveikből, a programok részeként

113896

Mindenszentekre készülve

A látássérültek is képesek alkotni
Jótékonysági gálaműsorral és számos
programmal zárult a
fehér bot hete.

„VKSZ” VESZPRÉMI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

A „VKSZ” Zrt. válaszol

Háromszáz évvel
ezelőtt hívta Veszprémbe Volkra Ottó
püspök a piaristákat,
hogy a török pusztítás
után újjáéledő egyházmegyében vegyék
kezükbe a nevelés és
az oktatás ügyét.
1711-ben megalapították
iskolájukat, amely 237 éven
át volt a rend kezén, s mely
1948-ban állami gimnáziummá lett, s mintegy hatvan
éve, hogy felvette a Lovassy
László nevet – idézte a múltat köszöntőjében dr. Nav
racsics Tibor miniszterelnök-helyettes, a gimnázium
egykori diákja azon a központi ünnepségen, amelyet e
kerek évfordulóról megemlékezve a Lovassy László Gimnáziumban tartottak. Vállalva ezeket a hagyományokat,
erkölcsi értékeket, a piarista
szellemiséget, példaértékű,
hogy így együtt ünnepelünk,
s fontosnak tartjuk a nyitottságot, a folyamatos fejlődést.
Az iskolát meg kell őrizni, a
minőségi oktatást és nevelést meg kell őrizni – hangsúlyozta a miniszterelnökhelyettes.
Urbán József a Magyar Piarista Rend főnökhelyettese
szintén arról a szellemi örökségről beszélt, melyet tanárnemzedékek egymást követő
hosszú sora adott tovább és
képviselt. Tanárok, akik hivatásukat szolgálatnak tekintették, s akikre mindig
szívesen emlékezünk. Nincsen jó iskola jó tanárok nélkül. Az iskolát nem falak jelentik, az iskolát mindig a
többiek, a társak és a tanárok jelentették és jelentik.
Azé az örökség, aki méltónak bizonyul rá, aki nem lemásolja a példát, hanem aki
bátran, bizakodóan előremegy, az elődökhöz hasonló-
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