Másli Margit, Hadnagy Ottó és Müller Imre kiemelkedő
szakmai tevékenységét ismerte el idén az önkormányzat
Átadásra kerültek a „Zirc Város Közszolgálatáért” kitüntetések
„Zirc Város Közoktatásáért”, „Zirc Szociális Ellátásáért” és „Zirc Egészségügyéért”
kategóriákban kerültek átadásra szakmai kitüntetések Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének június 25-ei ünnepi ülésén. „Zirc Város Kultúrájáért” és „Zirc
Város Tisztviselője” elismerés adományozására idén nem érkezett javaslat.
Palkovicsné Horák Zsuzsanna titkársági referens köszöntötte a vendégeket, elmondta, a
„Zirc Város Közszolgálatáért” kitüntetések azon szakmák, hivatások képviselőinek
adományozhatók, akik kimagasló szakmai munkájukkal, vagy egész életművükkel elismerést
szereztek, ennek révén a város értékeit növelő eredményt értek el, hozzájárulva Zirc
hírnevének öregbítéséhez. Bicski Bálint, a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskola tanulója verssel, Búzásné Rezsőfi Lívia, a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenetanára fuvolajátékkal
köszöntötte az egybegyűlteket, majd Ottó Péter polgármester – a javaslattevő intézmények
vezetőivel – átadta a kitüntetéseket. A képviselő-testület májusi ülésén döntött arról, hogy a
„Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetést Másli Margitnak, a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola igazgatóhelyettesének, a „Zirc Szociális Ellátásáért” kitüntetést
Hadnagy Ottó gépkocsivezetőnek, a „Zirc Egészségügyéért” kitüntetést Müller Imrének, Zirc
Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet műszaki osztályvezetőjének adományozza.
Az általános iskola tanára, Berkó Éva és diákja, Bicski Bálint meglepetéssel is készült,
külön műsorszámmal kedveskedtek a következő tanévtől várhatóan már nyugdíjba vonuló
Másli Margitnak.

"Zirc Város Közszolgálatáért" kitüntetésben részesültek (balról jobbra): Hadnagy Ottó gépkocsivezető,
Másli Margit általános iskolai igazgatóhelyettes és Müller Imre, a kórház műszaki osztályvezetője

Bensőséges kapcsolat a diákokkal
A „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesülő Másli Margit a zirci
gimnáziumban végezte tanulmányait, itt döntötte el végleg, hogy pedagógus lesz. Már
akkor is nagyon szerette a gyerekeket, szívesen foglalkozott velük. Matematika és kémia
tanárai példaképeié váltak, vonzóvá tették számára a pályát, az ő hatásukra fordult
érdeklődése e két tárgy felé, melyeket aztán a főiskolán is választott.
Matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diplomáját Szegeden, a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán vehette át 1974. június 22-én.
Harmadéves főiskolás volt, amikor társadalmi ösztöndíjat kötött Veszprém
megyével. Ennek következtében ’74. augusztusában Szentantalfára helyezték, itt kezdte
pedagógusi pályáját. 1975. január 16-án került jelenlegi munkahelyére, a zirci általános
iskolába. Aktív szerepet vállalt közösségi eseményeken: úttörő olimpia, iskolai és városi
események, téli és nyári táboroztatások. Tevékenységét 1979-ben MÚSZ Dicsérő
Oklevéllel ismerték el. A mai napig összefogja és szervezi a felső tagozatosok iskolai és
városi eseményeken való szerepvállalását.
Magasfokú hivatástudat, felkészültség, alapos szakmai tudás, jó pedagógiai érzék,
határozott fellépés, következetesség jellemzik pedagógusi munkáját. Az oktató-nevelő
munkában a lelkiismeretes alaposság és az eredményesség szólnak a neve mellett.
Szakmai tekintélyét, oktatási eredményeit csak fokozta, hogy elsők között
kapcsolódott be a matematika oktatásának korszerűsítési kísérleteibe. Éveken át részt vett
a továbbképzési tanfolyamokon, rendszeresen végzett méréseket a kísérleti munka során.
Munkájának 1984 őszén beérett a gyümölcse, szakfelügyelői kérésre a város és
városkörnyék területi matematika-munkaközösség vezetője lett.

Lingl Zoltán iskolaigazgató köszönti Másli Margitot kitüntetése alkalmából

Szakmai továbbképzéseken azóta is rendszeresen részt vesz, 2001-ben az Eszterházy
Károly Főiskolán tanügyigazgatási-szakértői oklevelet szerzett, mert munkáját az
addiginál is magasabb színvonalon szerette volna végezni.

A gyerekekkel való kapcsolatteremtése hivatásszeretetét tükrözi, bensőséges
kapcsolatot alakított ki a tanulókkal, gondolkodtatva tanítja őket. Szeretik a tanítványai,
megállják a helyüket a középiskolában, a tehetséges tanulók fejlesztésében is eredményes
munkát végez.
Kollégáival is nagyon jó kapcsolatot alakított ki, a tantestület aktív, elismert tagja,
akinek véleményét, tanácsát kérik és elfogadják. Sokat és rendszeresen segítette az
iskolavezetést.
1996 óta igazgatóhelyettesként dolgozik. Vezetői munkájára is a megbízhatóság,
pontosság, lelkiismeretesség a jellemző. 2006-tól 2010-ig Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának aktív külsős tagja volt,
akire a bizottsági munkában is mindig lehetett számítani. 2009-től igazgatóhelyettesi és
tanári munkája mellett a felnőttoktatás keretein belül matematikát tanít és az osztályfőnöki
teendőket is ellátja.

Keze a kormányon, szeme a rászorulókon
A „Zirc Szociális Ellátásáért” kitüntetésben részesülő Hadnagy Ottó 1984. február 1jén került Zircre. A Veszprém Megyei Kórház-Rendelőintézet zirci részlegén, a központi
orvosi ügyeletben vállalt gépkocsivezetői munkát. 1985. január 1-jétől Zirc Városi Tanács
Egészségügyi Osztályának keretében működtették tovább az orvosi ügyeletet. A
gépkocsivezetők ellátták az ebédszállítást az Idősek Klubja részére. 1992. május 1-jén
kezdett dolgozni az akkori Gondozási Központnál.
Az elmúlt húsz évben bebizonyította, hogy mennyire fontos munkája a szociális
ellátásban, elsősorban az idősek ellátásában. Kapcsolatteremtő képessége, emberi
hozzáállása, az idősekkel és a rászorulókkal való bánásmódja példaként állítható mindenki
elé. Nem egyszerű gépkocsivezetőként, hanem szociális szakemberként vesz részt az
intézmény munkájában. Nem csak a gépkocsivezetést végzi profi módon, hanem az
idősek és a fogyatékosok ellátását, szállítását is. Segít ügyet intézni, ha kell, bevásárol,
orvoshoz kísér, de ha csak arra van szükség, jó szóra, vidámságra, nevetésre derít.
Mindezek mellett „gondnokként” is ügyeli az Idősek Klubja épületét, rendben tartja
az udvart, a kertet, ügyel a gépjárművek, a műszaki berendezések állapotára. Évekkel
ezelőtt – amikor még egyedül volt gépkocsivezető az intézménynél – előfordult, hogy
napokig nem ment haza Bakonynánára, nehogy a hó miatt ne tudjon beutazni Zircre, és az
idősek emiatt ne kapjanak ebédet. Egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy az időjárási
körülmények miatt ne jutottak volna ételhez az ellátottak. Az viszont többször is
megtörtént, hogy munkaidőn túl végiglátogatta az egyedülállókat, érdeklődött a
biztonságuk felől. Van-e tüzelőjük, lesz-e mit enniük hétvégén?
Éveken keresztül tagja volt a Szamaritánusok Zirci Önkéntes Mentőegyletének.
Önkéntes segítőként ott voltak minden nagyobb rendezvényen, adományokat gyűjtöttek és
osztottak a rászorulóknak. Évtizedek óta segíti a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportját, a
csoport nehezen mozgó tagjainak szállítását az intézmény rendezvényein mindig vállalja,
sokszor késő este, éjszaka is.
Bárhol kell rászorulóknak segíteni, biztonságban tudni őket, mindig, mindenki,
mindenütt számíthat rá.

Koósné Stolh Ilona, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének javaslatára tüntette ki az
önkormányzat Hadnagy Ottót

„Láthatatlan” munka látványos eredményekkel
A „Zirc Egészségügyéért” kitüntetésben részesülő Müller Imre 1999 óta Zirc Városi
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet dolgozója. Kezdetben műszerészként, 2002-től megbízott
műszaki vezetőként, 2009. január 1-jétől kinevezett műszaki osztályvezetőként dolgozik a
kórházban. Munkáját mindig a kórházért, a kórház közösségéért fáradhatatlanul,
tisztességgel és nagy odaadással végzi.
2006-ban a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály-épület, majd 2010-ben a Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ beruházásánál (projektek előkészítése, beruházás helyi
felügyelete, koordinációk) aktívan közreműködött. Az ő munkájának is gyümölcse a zirci
kistérség lakosságának egészségügyi ellátását szolgáló két kiemelkedő beruházás.
Munkája során körültekintő, az egészségügyi ellátás folyamatosságának és
biztonságának garantálását minden területen elsőbbségként kezeli. A háttérben
munkálkodik, nem látványos módon járul hozzá az eredményes gyógyító tevékenységhez.
A kórház gazdasági krízise idején az egészségügyi intézmény műszaki ellátását egyedül
végezte. A kórház műszaki területének, orvosi gép-műszer állományának működtetését,
karbantartását előrelátóan és emberségesen szervezi-irányítja.
Kezdeményezője, szervezője és aktív részese közösségi, szabadidőt foglaló
tevékenységeknek – családi napoknak, külföldi és belföldi adományok fogadásának.
„Napjainkban az eredményes gyógyító-megelőző tevékenység magas színvonalú,
speciális műszaki megoldásokat is magába foglaló technológiák nélkül nem végezhető. E
rendszerek működése kritikus helyzetben emberéleteket ment, gyógyulási, túlélési
esélyeket biztosít.” – olvasható dr. Tótth Árpád főigazgató és Varsányi Attila gazdasági
igazgató ajánlásában. Müller Imre a legnehezebb időszakban is erőn felül teljesítette a
kórház műszaki apparátusának működését. Láthatatlanul is hozzájárulva az elmúlt
években a kórházban kezelt valamennyi beteg ellátáshoz, illetve – a nagy értékű

fejlesztések szakszerű megvalósításával – a jövő betegei magasabb színvonalú, szakszerű
ellátásához.

Ottó Péter polgármester átadja a kitüntetést Müller Imrének. Mellettük dr. Tótth Árpád, a javaslattevő
intézmény vezetője
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