
Erövid megállapítás ta-
lán túl egyszerűnek
tűnik, de nagy és nem

is veszélytelen munka áll
mögötte. Dr. Varga Miklóst
nem csupán az egykori isko-
lája iránti szeretet, hanem
egy olyan elhivatottság is ve-
zérelte, amit éppen ebben az
iskolában oltottak belé a
szerzetes tanárok. A piarista
rend iskolái, így a veszprémi
is számos szellemi kiválósá-
got adott az országnak, de
miben rejlett a titka, miben
volt más az a szellemiség,
amelyet ez a rend hozott.
– Talán úgy lehetne egy

szóval megfogalmazni, hogy
a közvetlenség, ők a tanítá-
sért éltek ez volt a céljuk, ez
volt a hivatásuk. Kalazanci
Szent József, aki a rendet
400 éve megalapította, lé-
nyegében Róma legszegé-
nyebb, legvásottabb fiait
szedte össze, s intelligens
embereket nevelt belőlük.
Tehát a szegények tanító-
rendjeként indult. Ők nem a
napi óraleadás és számonké-
rés tanárai voltak, hanem fi-

gyeltek minden egyes tanu-
lóra. Ha észrevették, vagy
látták a feleletén, hogy vala-
ki nem értett meg valamit,
akkor külön foglalkoztak
vele egészen addig, míg vilá-
gos nem lett számára a dolog.
Így kialakult egy közvetlen
tanár–diák kapcsolat, ami
sokszor végig kísérte az em-
bert az iskolán túl is. A mi
osztályfőnökünk, Kincs La-
jos rendkívül meghatározó
személyiség volt, aki tartotta
a kapcsolatot diákjaival még
felnőtt korukban is.
– Hét évig, 1941-től 1948-

ig voltam a Veszprémi Pia-
rista Gimnázium tanulója, s
akkor bekövetkezett az isko-
lák államosítása, s az utolsó
egy évet már az Állami Gim-
náziumban jártam. Ez a tö-
rés hoztamagával, hogy nyil-
vánosan nem emlékezhet-
tünk meg iskolánkról, érett-
ségi találkozókat ugyan tar-
tottunk, de 1986-ig azt is
szinte csak bujkálva.
Különös helyzet állt elő.

Volt egy közel háromszáz
éves intézmény, gazdagmúlt-

tal, amelyet azonban meg-
szüntettek, s a helyén pedig a
Lovassy László Gimnázium
működött, amely aztán ké-
sőbb nagyobb, korszerűbb
épületbe költözött. Dr. Varga
Miklós és piarista diáktársai
1986-ban, a piarista gimná-
zium fennállásának 275 év-
fordulóján úgy gondolták,
elég a bujkálásból, s ezt az
évfordulót méltóképpen kell
megünnepelni. Megnyerték
az ügynek Knoll Jánost, a
Lovassy gimnázium akkori
igazgatóját is, aki elismerte a
piarista gimnáziumot jog-
elődjének, így tulajdonkép-
pen helyreállt a jogfolytonos-
ság. Háromnapos ünnepsé-
geket terveztek, melyhez Je-
lenits István, aKegyestanító-
rend Magyarországi Tarto-
mányának főnöke is egyetér-
tését adta. De ehhez akkori-
banmeg kellett nyerni a poli-
tikai szervek hozzájárulását
is. Hosszú utánajárások után
végül Gyuricza László, a me-
gyei pártbizottság első titká-
ra engedélyezte az ünnepsé-
gek megtartását. Ekkor ala-
kult meg a Piarista Öregdiá-
kok Köre is, mely, hogy meg-
tört a jég, számos megemlé-
kezést,ünnepséget,kiállítást
szervezett, így 1996-ban a
Piaristák Magyarországon
ünnepségsorozatot. Emlék-
táblákat készítettek és avat-
tak, kiadványokkal, emlék-
könyvekkel ápolták, s ápolják
a piarista hagyományokat.
Mindezek megszervezésében,
létrehozásában szerkeszté-
sében, elkészítésében döntő
szerepe van dr. Varga Mik-
lósnak, aki valójában mind-
végig kezdeményezője, moz-
gatórugója volt a hagyomá-
nyok felélesztésének, s már a
2011. évi 300 éves évforduló
előkészítésén dolgozik. Fára-
dozásinak elismeréseként
Rómából José M. Balcells, a
rend generálisa számára „pi-
arista confrateri diplomát”
adományozott.
Dr. Varga Miklós mind-

ezeket a feladatokat, nyug-
díjazásáig felelősségteljes
munkája mellett végezte. A
magyar irodalom és a törté-
nelem szeretetét már taná-

rai belé oltották, s gondolt is
a tanári pályára, de szülei
nem tudták vállalni buda-
pesti albérlet költségeit.
Édesapja gyári munkás volt
a Péti Nitrogénműveknél, s
nehéz anyagi körülmények
között éltek abban az idő-
ben. Így az érettségi után
munkát vállalt, s az Állami
Gazdaságok Megyei Köz-
pontjába, majd átmenetileg
a Szentgáli Állami Gazda-
ságba került pénzügyi elő-
adónak. Úgy hozta a sors,
megtalálta helyét a pénz-
ügyi pályán, s szaktanfolya-
mok után, a számviteli főis-
kola, majd a jogtudományi
egyetem elvégése után,mind
felelősségteljesebb munka-
körökbe került. A Magyar
Nemzeti Banknál szakelő-
adóként kezdte pályáját,
majd végigjárva a hivatali
lépcsőfokokat megyei igaz-
gatóhelyettes lett. Innen
hívta Demján Sándor 1986-
ban a területi hatáskörrel
Veszprémben is megalakult
Magyar Hitelbank élére.

Munkája mellett, ha még
maradt szabadideje, akkor
azt a kertészet és szőlészet
tölti ki.
– Az aktivitásomat ennek

köszönhetem – mondja – ta-
vasztól őszig immár negy-
ven éve foglalkozom a szőlő-
vel és a természetet járom.
Szigligeten olyan csodálatos
helyen fekszik a szőlő, hogy
a Badacsonyra úgy nézek át
mint a madarak a magas-
ból.
Dr. VargaMiklós mindent,

amihez hozzáfog, teljes ener-
giával, odaadással végzi, ne-
héz eldönteni mit tart fonto-
sabbnak, a pénzügyi pályát,
vagy azt a tevékenységet,
melyet a piarista múlt és ha-
gyományok ápolása ér-
dekében folytat. Nem lehet
eldönteni, a legfontosabb
minden bizonnyal az, aho-
gyan az ember a dolgát vég-
zi, s ennek a gyökere abban
a piarista szellemiségben
rejlik, amelyhez oly erős
szállal kötődik.

LÁSZLÓ PÉTER
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NÉVJEGY
Dr. Varga Miklós Peremartonban született 1931. április 28-án.
Középiskolai tanulmányait 1941–48-ig a Veszprémi Piarista
Gimnáziumban, majd az 1949-ben létrejött Állami Gimnáziumban
végezte. Első munkahelye az Állami Gazdaságok Megyei
Központjában volt, ahol 1953-ig pénzügyi előadóként tevékenyke-
dett. Ezt követően aMagyar Nemzeti Bank veszprémi igazgatósá-
gán kezdetben szakelőadóként, osztályvezetőként, majd megyei
igazgató-helyettesként dolgozott. 1986-tól nyugdíjazásáig a
Magyar Hitelbank területi igazgatója Veszprémben. Felesége a
Mezőgép Vállalatnál volt osztályvezető. Egy fiuk van, Szabolcs.

Dr. Varga Miklós, a Veszprémi
Lovassy és volt Piarista Gimná-
zium Öregdiákjai Baráti Körének
ügyvezető elnöke, a Magyar Hitel-
bank nyugalmazott területi igaz-
gatója ez évben a veszprémi, s a
piarista hagyományok ápolásáért
végzett munkája elismeréseként
Gizella-díjat kapott.

A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) a 2010. évi XXIV. törvény
alapján 2010. június 1. és júni-
us 21. között az ország vala-
mennyi településén általános
mezőgazdasági összeírást
(ÁMö) hajt végre.
A 2010 júniusában folyó felvé-
tel a magyar agrárstatisztika
történetének hetedik teljes
körű összeírása. Hasonló
összeírások Magyarországon
1895-ben, 1935-ben, 1972-
ben, 1981-ben, 1991-ben és
2000-ben voltak. Az adatfelvé-
tel szükségességétaz támaszt-
ja alá, hogy a legutóbbi teljes
körű összeírás óta folytatódott
a magyar mezőgazdaság
1990-es években megindult
átalakulása, de emellett újabb
kihívás elé állította az agráriu-
mot az is, hogy 2004-ben

Magyarország az Európai Unió
tagja lett. Az összeírás felada-
ta, hogy átfogó képet adjon a
döntéshozóknak és a gazdál-
kodóknak egyaránt az átalaku-
lás folyamatáról, a mezőgaz-
daság jelenlegi szerkezetéről
és az ágazat szereplőinek hely-
zetéről.
Az ÁMö kiterjed a földhaszná-
lat, a növénytermesztés, az
állatállomány részletes feltér-
képezése mellett a mezőgaz-
daságban foglalkoztatottak
összeírására, mezőgazdasági
szolgáltatások nyújtására és
igénybevételére, valamint a
mezőgazdasági termelési
módszerek – talajművelési,
öntözési, trágyázási stb. eljárá-
sok – számbavételére is.
Újdonság, hogy a gazdaságo-
kat nem a gazdálkodó székhe-

lyével (lakhelyével), hanem a
legfontosabbnak ítélt mező-
gazdasági tevékenység (pl.:
valamely növénytermesztési
ágazat, állattartó telep, stb.)
földrajzi helyével azonosítjuk.
A földrajzi hely meghatározá-
sához a helyrajzi számot, vagy
a területalapú támogatások
esetében meghatározott
MEPAR-azonosítót használjuk
fel. A kérdésekmegfogalmazá-
sakor nagy gondot fordítottunk
arra, hogy azok világosak, min-
denki számára egyértelműen
és könnyen megválaszolható-
ak legyenek.
A termelőket, egyéni gazdaságo-
kat szakszerűen felkészített
összeírók keresik fel és szemé-
lyes beszélgetés során töltik ki a
kérdőíveket, míg a gazdálkodó
szervezetek maguk töltik ki, s

postán küldik vissza a KSH-nak.
Mivel az összeírást törvény írja
elő, a kérdésekre a válaszadás
kötelező. Az adatgyűjtést elren-
delő uniós és hazai jogszabályok
értelmében Magyarországon
adatot kell szolgáltatni az olyan
mezőgazdasági tevékenységet
folytató háztartásoknak és tár-
sas vállalkozásoknak (természe-
tes és jogi személyeknek), akik
az összeírás eszmei időpontjá-
ban (2010. június 1-jén):
mezőgazdasági hasznosítás
alatt álló termőterületet hasz-
nálnak, vagy mezőgazdasági
haszonállatot tartanak, vagy
intenzív kertészeti termelést,
illetve gombatermesztést foly-
tatnak, vagy mezőgazdasági
szolgáltatást végeznek.
A KSH érintett munkatársain
kívül mintegy 13 ezer összeíró,

továbbá 3 ezer felülvizsgáló és
területfelelős vesz részt az
összeírás végrehajtásában. A
résztvevők személyre szóló iga-
zolványt kapnak. Szükség ese-
tén az igazolvány sorszáma
alapján, a KSH területileg illeté-
kes szervezeti egységeinél
ellenőrizhetik annak jogszerű
használatát. Az összeírásban
részt vevőknek, amennyiben az
adatszolgáltató kéri, személy-
azonosító okmánnyal is igazol-
nia kell magát. Az összeírás idő-
szakában a KSH munkatársai
az ingyenesen hívható
06(80)200-224-es telefonszá-
mon érhetők el, s készségesen
válaszolnak az összeírással
kapcsolatban felmerülő kérdé-
sekre.

Központi Statisztikai Hivatal

ÖTÓRAI TEA Beszélgetés a Gizella-díjas dr. Varga Miklós nyugalmazott bankigazgatóval

A hagyományokat
akarjuk ápolni

Dr. Varga Miklós, mindent, amihez hozzáfog, teljes energiával,
odaadással végzi

Tájékoztató a 2010. évi általános mezőgazdasági összeírásról

RÖVID HÍREK
Trianoni
megemlékezés
A Fidesz veszprémi csoport-

jagyertyagyújtással emlékezik
a trianoni békediktátum alá-
írásának 90. évfordulójára jú-
nius 4-én, pénteken 20 órakor
aVörösmarty téri első világhá-
borús emlékműnél. A megem-
lékezésen beszédet mond Por-
ga Gyula alpolgármester.

Fogadóóra
Dr. Horváth Zsolt ország-

gyűlési képviselő fogadóórát
tart június 2-án 16 órától a
választókerületi irodában
(Szabadság tér 15). Bejelent-
kezés: 88/442-764.
Némedi Lajos önkormány-

zati képviselő fogadóórát
tart június 1-jén 17.30-tól 19
óráig a Közgazdasági szak-
középiskolában (Csap u.)

Virágosztás
A Jeruzsálemhegy, az Endrődi-lakótelep, a József Attila-lakóte-
lep, a Takácskert, valamint a 12. számú választókerülethez
tartozó belvárosi utcák lakosságát értesítem arról, hogy:
május 29-én, szombaton 8-tól 11 óráig Dukai Zoltán kerté-
szetébenVeszprém,Kőbányau. 24. (a tűzoltó laktanyamögött)
egynyári virágosztás lesz!
A virágokat csak személyesen lehet elvinni és családonként
10 db egynyári virág térítésmentes elvitelére van lehetőség.
Tisztelettel:

Debreczenyi János
a városrész önkormányzati képviselője, polgármester

Pályázati kiírás „Veszprém város
ösztöndíjasa” cím elnyerésére

Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzata (Veszprém, Óváros
tér 9. sz.) bérbeadásrameghirdeti a tulajdonában lévő alábbi nem
lakás célú ingatlanokat
Cím (helyrajzi szám), alapterület (m2): Kossuth u. 5-7. (belső udvar)
25/2/A/3, 45 m2, Szabadság tér 12 . 35/A/5, 18 m2, Halle u. 5.
3349/A/193, 69 m2 nagyságú üzlethelyiségeket, valamint a
Mártírok útjai 4948 hrsz.-ú Lőtérmegnevezésű ingatlant.
A tulajdonos a bérbeadással kapcsolatos teendők ellátásával a
„VKSZ”VeszprémiKözüzemiSzolgáltató Zrt.-t (Veszprém,Házgyári
u.1.) bízza meg. Felvilágosítás kérhető a VKSZ Zrt. Veszprém,
Házgyári u. 1. sz. alatti székhelyén, illetve a 88/545-192, 06-20-
363-9868 –as telefonszámokon. A pályázaton természetes sze-
mély, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező társa-
ság, vagy jogi személy vehet részt.
Pályázati kiírás ésapályázati adatlapbeszerezhetőaVKSZZrt-nél,
munkanapokon 9–11 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 10. 8 óra
A pályázat benyújtásának helye: „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8200
Veszprém, Házgyári u. 1. székhelye
A pályázat benyújtásának módja: zárt, cégjelzés nélküli boríték-
ban, „Pályázat a Veszprém,………………. alatti ingatlanra” felirattal.
A pályázatbontás időpontja: 2010. június 10. 9 óra
A tulajdonos a pályázati feltételek módosításának, illetve a pályá-
zat visszavonásának jogát fenntartja!

Veszprém Megyei Jogú
Város közgyűlése 2001-ben
önkormányzati rendeletet
alkotott,melynek célja, hogy
Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros közgyűlése elismerje, és
anyagilag támogassa azokat
a veszprémi illetőségű, utol-
sóévesegyetemivagyfőisko-
lai hallgatókat, akik tanul-
mányi kötelezettségeik telje-
sítése során, továbbá a tudo-
mányos, sport- vagy művé-
szeti tevékenység területén
kiemelkedő eredményeket
értek el.
A pályázat benyújtásának

határideje: 2010. július 31.
A vonatkozó rendelet, a

pályázati kiírás teljes szöve-
ge és a pályázati űrlap a pol-
gármesteri hivatal (Veszp-
rém, Óváros tér 9.) ügyfél-
szolgálati irodáján igényel-
hető, illetve letölthető a
www.veszprem.hu oldal Pá-
lyázatok című rovatából.

További információ: Mau-
rer-Tóth Barbara ifjúsági és
civil referens, btoth@gov.
veszprem.hu, Tel.: 88/549-
106.
Részlet a vonatkozó, több-

ször módosított 8/2001.
(04.03.) számú rendeletből:
„Veszprém Megyei Jogú

Város közgyűlése felsőokta-
tási önkormányzati ösztön-
díjbanrészesítiazokatanap-
pali tagozatos, államilag el-
ismert diplomát adó felsőfo-
kú oktatási intézmény első
alapképzésében részt vevő,
képzési időnek megfelelő két
utolsó aktív féléves, vagy a
kreditrendszerben működő
oktatási intézmény esetén
az utolsó évfolyam elkezdé-
séhez szükséges kumulatív
kreditpontszámmal rendel-
kező hallgatókat, akik meg-
felelnek (…)” a rendeletben
meghatározott, a kiírásban
szerepeltetett feltételeknek.

Fotó: Zwicker

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és barátait
2010. június 1-jén, kedden 15. 30 órára
a városháza aulájába

VÁRADI PÉTERPÁL–LŐWEYLILLA
ERDÉLY – SZÉKELYFÖLD-
Székelyföld képi autonómiája
című fotóalbumának bemutatójára
KALOTASZEG
című fotókiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja: Horváth Gábor városi főépítész
A kiállítás megtekinthető: 2010. június 15-ig


