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Hársfacsemetéket ölelnek körbe a diákok tervei
Ünnepélyes keretek között nyílt meg a „Modern
Művészet Zircen” című szabadtéri kiállítás.
Az „A Vizuális- és Környezetkultúra Fejlesztéséért
Alapítvány” által kezdeményezett projekt során a helyi művészeti
szakközépiskola diákjainak köztéri alkotásokra készített tervei
mutatkoznak be egy újonnan létrehozott hársfasoron, a
belterületi kerékpárút egy szakasza mellett.
Dr. Márkus Gábor, a kezdeményező alapítvány alapítója
köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta az összefogás
szerepét, ami létrejött a kiállítás kapcsán. Alapítványuk mellé állt
a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola, valamint az önkormányzat is, amelytől minden
segítséget megkaptak. A faültetéshez az erdészettől, a várostól is
jöttek segíteni, magánemberek fogadtak örökbe fákat.
Elmondta, a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa” programhoz kapcsolódóan találták ki a kiállítást,
amely még nem a végcél, hanem azt mutatja be, hogy a diákok
tanáraik segítségével az elmúlt fél év során milyen ötleteket
tudtak megfogalmazni annak érdekében, hogy a tervezett
alkotások 2023-ra megvalósuljanak. Végül köszönetét fejezte ki
mindenkinek, aki közreműködött a kiállítás létrejöttében és
elfogadta a meghívást.
A kiállítást dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési
képviselője nyitotta meg. Beszélt az ország fásítási programjáról,
melynek során közel ezer önkormányzat, tízezer lélekszám alatti
település mintegy huszonnégyezer fát ültet el a tavalyi, illetve az
idei esztendőben. Környezetvédelmi szerepe is van a Zircen
elültetett fáknak, nem utolsósorban árnyékot nyújtanak majd a
kerékpárúton közlekedőknek. Méltatta az örökbefogadók
szerepét, akik öntözik, ápolják, vigyáznak rá, és felügyelik is a

A képen Varga Zita, az Emberi Kapcsolat Bizottság elnöke és Viziné dr.
Horváth Judit, Zirc város jegyzője szemlélik a diákok terveit

„gyámságuk” alá vett növényeket. Fontosnak tartja azt is, hogy a
művészeti szakközépiskola kitárulkozik a nagyvilág előtt, a kiváló
helyszínválasztás miatt még a gépjárművel közlekedők is
láthatják az alkotásokat.
Kiemelte, hogy színes, vidám, játékos ötleteket vetettek
papírra a diákok, oldják a világunkat körülvevő vas és beton
szürkeségét. Szavainak zárásaként köszönetet mondott dr.
Márkus Gábornak, akinek a lelkesedését már többször
megtapasztalhatta. (Folytatás a 3. oldalon)

Pályázati felhívás, mint az új ipari park mágnese
Munkaterv szerinti rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete, melyen többek között döntés született egy pályázati
felhívás közzétételéről a vállalkozások zirci ipari parkba történő vonzása
érdekében. Parkoló létesül a kórház környékén, a Rákóczi téren okos zebra
segíti majd a biztonságosabb gyalogátkelést.
Folyamatban van az iparterület kialakítása, annak infrastrukturális fejlesztésére kiírt
nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította a képviselő-testület, nyertesének
pedig a STRABAG Generálépítő Kft-t nevezte meg. Egy másik napirend keretében arról
született döntés, hogy az önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja, hogy
felmérje a vállalkozások körében a zirci ipari parkba történő betelepülési igényeket. A
felhívás több fórumon is közzétételre kerül, a pályázatokat különböző szempontok szerint
értékelik majd.
Biztonságossá teszi az önkormányzat a 82-es főutat keresztező, a „Zirc – Zöld város a
Magas-Bakonyban” projekt keretében áthelyezett,
jelentős forgalmat lebonyolító gyalogátkelőhelyet.
Úgynevezett „okos zebra” telepítéséről született
döntés, a gyalogátkelő két oldalán két-két oszlop kerül
elhelyezésre, melyeknek a forgalom felőli oldalára
helyezett sárga villogók csak abban az esetben
jeleznek az autósoknak, ha valós gyalogos átkelési
igény van. A tapasztalatok függvényében elképzelhető,
hogy pályázati lehetőségekkel élve a város más
gyalogátkelőhelyeinél is alkalmazza majd ezt a
biztonsági megoldást a képviselő-testület. (Beszámoló a további döntésekről a 2. oldalon)

Egy forradalmár
és egy szemtanú

Különleges volt városunk 1956-os
forradalom és szabadságharcra történő
megemlékezése. Az ünnepi beszédet
tartó Marton Bernát ciszterci atya
gyermekként átélte az akkori fővárosi
eseményeket,
Orémusz
József
(képünkön) pedig – aki díszpolgári
címet vehetett át – aktívan kivette a
részét
a
szabadságunkért
vívott
küzdelmekből. (Bővebben a 3. oldalon)
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Rendes ülését tartotta a képviselő-testület

MEGEMLÉKEZÉS

(Folytatás az 1. oldalról)
A
város
közúthálózatának
forgalomtechnikai szabályozásával,
új
intézkedések
bevezetésével
korábbi üléseken foglalkozott a
képviselő-testület, és most újabb
döntések
születtek
ehhez
kapcsolódóan. A kórház környékén, a
Béke utca – József Attila utca felől
érkező, menetirány szerinti – bal
oldalán
gépjárműparkolásra
alkalmas terület kerül kialakításra, és
miután ez elkészült, az ezen a
szakaszon
korábban
elrendelt
„Megállni
Tilos”
korlátozás
Újabb eszközzel hívja fel a figyelmet a gyalogos megszűnik.
Lakossági beadvány érkezett a
forgalomra az önkormányzat, „okos zebrát” telepít a
Rákóczi téren, az áthelyezett gyalogátkelőhelyhez
Fáy András utca 6-8-10. számú
ingatlanok
mögött
gépjárművárakozóhelyek kialakítására. Ezt abban az esetben támogatja az önkormányzat, ha az
érintett lakóközösség (nemcsak a gépjármű-tulajdonosok) többsége támogatja. Az
igényfelmérést egy költségbecslés fogja megelőzni, melyből kiderül az is, hogy milyen
anyagi hozzájárulás szükséges a gépkocsi-tulajdonosok részéről az esetleges fejlesztés
megvalósításához.
Mint az ismert, Akli városrész szennyvízkezelésének kiépítésére az önkormányzat 122
millió forintos pályázati támogatást nyert el a Vidékfejlesztési Program keretében, amely
mellé 58 millió forint önerőt biztosított. A képviselő-testület döntött, hogy az
ingatlantulajdonosoknak közművesítési hozzájárulást kell fizetniük, ahogy az a város más
részein korábban megvalósított közműfejlesztések esetén is történt. Az önkormányzat
ehhez különböző kedvezményeket biztosít, a részletekről az érintettek levél formájában
kaptak tájékoztatást.
Az Alkotmány utca 14. szám alatti Művelődési Ház fűtéskorszerűsítésére indított
eljárásra érkezett ajánlatok is elbírálásra kerültek, a kivitelezési munkák elvégzésével a
Vízesés Kft-t bízta meg a testület. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB intézménye tíz millió forintos pályázati támogatást nyert el a fejlesztés
megvalósítására, melyhez a szükséges önerőt – három és fél millió forintot – az
önkormányzat biztosítja.
Az önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési
tevékenységének ellátására – a 2021. november 1. és 2022. március 31. közötti időszakra
– kiírt ajánlattételi felhívást is eredményesnek nyilvánította a képviselő-testület,
nyertesének pedig a korábbi szolgáltatót, a legkedvezőbb ajánlatot tevő DJP Combi Kft-t
nevezte meg.
Beérkezett pályázat hiányában eredménytelennek bizonyult az autóbusz-pályaudvar
kiszolgáló épület üzemeltetésére kiírt pályázati eljárás és új pályázat kerül kiírásra. A
Rákóczi téren található, „kivett bemutatóterem” megnevezésű, korábbi nyilvános WC
hasznosítására kiírt ötletpályázatra is mindösszesen egy pályázat érkezett, ezért ezt a
kiírást is eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület, ugyanakkor a munkát,
ráfordított időt elismerve és megköszönve úgy döntött, hogy jelképes pénzjutalomban
részesíti a pályázót.
TOP-projektekkel kapcsolatos döntések is születtek. A Győr-Veszprém vasútvonal
szelvényében, az újonnan kialakított Zirc-Kardosrét hivatásforgalmi kerékpárút mentén
található gyalogos átkelőhely megvilágításának kiépítését célzó beszerzési eljárást
eredményesnek minősítette a képviselő-testület, nyertesének a VILATTI-TECH Kft-t
nevezte meg. A pályázati úton beszerzett hat darab buszváró telepítési munkáinak
elvégzésével pedig a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-t bízták meg a
döntéshozók.
Koncepció készült az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlanokról,
amely bemutatja az ingatlanok jelenlegi hasznosítási módját, illetve meghatározza azon
kisebb méretű ingatlanok körét, amelyeket értékesíteni kíván az önkormányzat.
Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének főösszege több mint százmillió forinttal
emelkedett. A módosított költségvetést – mely 2 545 655 150 forintban rögzült –
elfogadta a képviselő-testület. Az előző évi pénzmaradvány előirányzatosításával a Zirci
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése is emelkedett, így az 233 048 015 forintban
rögzült.
Kiegészítette egy korábbi döntését a képviselő-testület, így a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház belépőjegyeinek jóváhagyásáról szóló korábbi határozat akkor
léphet életbe, ha a jogszabályok lehetővé teszik a díjemelést, valamint új díj bevezetését.
Több tájékoztatót is tárgyalt a képviselő-testület. Tudomásulvételre került a Zirc
városban 2020-2021-ben megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztésekről szóló
tájékoztató, a fogászati alapellátás helyzetéről, valamint az iskolaorvosi ellátás
2021/2022. tanévtől történő megvalósításáról szóló tájékoztatás. Ez utóbbi
feladatellátásban nincs változás, az I. számú fogorvosi körzetben pedig október 1-jétől dr.
Szabó Eszter látja el a fogorvosi feladatokat.
KG

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
leverésére
emlékezik
városunk
november 4-én 17.00 órai kezdettel az
’56-os
emlékkőnél.
Emlékbeszédet
mond Holecz Tibor középiskolai tanár,
közreműködik Csaba Lilla. Az egyházak
képviselői áldást mondanak, majd
mécsesgyújtás következik.

Fejlesztések Borzaváron
Borzavár lakosságszáma az utóbbi
időben növekedésnek indult. A helyi
társadalomban a fiatalok, gyerekek is
egyre nagyobb arányban vannak jelen. A
Képviselő-testület fontos célja, hogy
ehhez a helyi óvoda és környezete is
biztos alapot nyújtson, ezért több olyan
fejlesztés
indult
meg,
mely
a
településnek ezen részét célozza.
A Községben 2021 őszére az óvoda
környezetében
több
felújítás
is
megvalósult, melyhez az elérhető
pályázatok nyújtottak nagy segítséget.
Elsőként a Magyar Falu Program
forrásaiból
nyert
támogatást
az
Önkormányzat, mely segítségével az
óvoda udvara újulhatott meg részben: a
régi, töredezett betonburkolat helyett a
bejáratig, valamint az oldalsó játszó
területen új, biztonságos térkő burkolat
készült. A fejlesztés mintegy 5,5 millió
forint költségéből 5 millió forint állami
támogatásból származik.
Ezt
követően
pedig,
a
Belügyminisztériumtól kapott közel 8
millió forint támogatás és 1,4 millió
forint saját forrás felhasználásával út- és
járdafelújítások zajlottak, melyek az
óvoda megközelítését javítják: új
aszfaltburkolatot kapott a Hóvirág utca
a Cuha utcától az óvodáig, valamint
teljesen megújult az Alkotmány utcától
az
óvodáig
vezető
járda,
így
akadálymentesen, biztonságosan megközelíthetővé vált az intézmény.

A
megvalósult
beruházások
ünnepélyes átadására október 14-én
került sor: Dr. Kovács Zoltán, a térség
országgyűlési képviselője, Dombi László
polgármester
ünnepi
beszédeit,
valamint a Borzavár-Porvai Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola tanulóinak, és a Borzavári
Népdalkör műsorát hallgathatták meg a
megjelent gyerekek, szülők. Végül
Schäffer Zoltán plébános atya áldása
zárta az ünnepi alkalmat.
Varga Gábor
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Az ’56-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek Zircen
(Folytatás az 1. oldalról)
A Kistemplomban ünnepi szentmisével
vette kezdetét a megemlékezés, majd az
’56-os emlékkőnél folytatódott. Műsorvezetőként közreműködött Szakács
Ildikó.
– Szép volt az a tizenkét nap,
amikor szabadnak éreztük magunkat, de
utána jött az a szörnyű november 4-e, és
megtörtént, amitől féltünk, a szovjetek
visszajöttek, hiszen kivonultak azokkal a
csapatokkal, amelyek nem voltak
hajlandók a magyarokra lőni. Újakat
hoztak, akik között még mongolok is
voltak. A helyzet odáig jutott, hogy jobb
lenne nyugatra mennem, így hát
egyedül nyakamba vettem a világot, és
elmentem
Ausztriába,
majd
menekülttáborokon
keresztül
tizenhárom hónap után kikerültem
Amerikába, ahol egy bátyám élt – idézte
fel az emlékeit Marton Bernát atya, aki
tizenöt évesen, egy piarista gimnázium
diákjaként élte át Budapesten a
forradalom
és
szabadságharc
eseményeit és később több könyvében is
részletesen leírta a történéseket.
„Ilyenkor,
október
23-án,
különösen a 65. évfordulón az ember
tele van érzelmekkel, és amikor a
magyar Himnuszt énekeljük, mindig
könnyek szöknek a szemembe” –
mondta, majd kérte, hogy imádkozzunk
együtt azokért a honfitársainkért, akik
elestek, és még azokért a szovjet
katonákért is, akik azt sem tudták, hol
vannak, mit csinálnak, de iderendelték
őket.
Az ünnepi gondolatokat követően
Dominek
Anna
színművésznő
„Vérünknek lángja ég oltárodon” című
műsora
még
felemelőbbé,
bensőségesebbé
tette
az
’56-os
megemlékezést.
A zenés-irodalmi előadást az 1956os forradalom és szabadságharc hősei
előtt tisztelgő koszorúzás követte

Marton Bernát ciszterci atya ünnepi beszéde

a Magyar Honvédség Légi Műveleti
Vezetési
és
Irányítási
Központ
díszőreinek
közreműködésével.
Az
emlékezés virágait elhelyezte az ’56-os
kőnél Zirc Városi Önkormányzat, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci
Járási Hivatala, a Zirci Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
a
Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci
Rendőrőrse, a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság, a Zirci Római Katolikus
Egyházközség, a Zirci Ciszterci Apátság,
a Zirci Református Egyházközség, az
Evangélikus Egyházközség, a Zirci
Országzászló Alapítvány, a Zirci
Széchenyi Kör és a Fidesz-KDNP Zirci
Csoportja.
Az ünnepségen egy kitüntetés
átadására is sor került. Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
városért végzett kimagasló tevékenysége
elismeréseként
a
„Zirc
Város
Díszpolgára” címet adományozta a
közelmúltban Orémusz József részére,
aki aktívan részt vett az 1956-os
forradalom
és
szabadságharc
eseményeiben.
A kitüntetés hivatalos átadásán,
városunk államalapításra emlékező
ünnepségén egészségügyi okok miatt
nem tudott jelen lenni, a szívéhez
legközelebb álló nemzeti ünnepen
viszont átvehette szülővárosától a címet.

Méltatása távollétében is elhangzott
az
államalapítás
ünnepén,
arról
legutóbbi lapszámunkban lehet olvasni.
Ebből most is hallhattunk részleteket, és
sorolták a bátor tetteit, nemes
cselekedeteit.
Idéztek
a
papírra
vetett
gondolataiból is. Vallja, hogy ’56
szellemének jelen kell lenni a mai
fiatalok életében is, hiszen az ország és a
generációk sorsát így vagy úgy, de
meghatározta. „A fájdalom, a csalódás, a
tragédiák, a számtalan külföldre
menekülő
család
sorsa
mind
befolyásolta azt, hogy ma hogyan élünk.
Ez az, amire, ha még kimondatlanul is,
évről évre emlékezünk október 23-án.
Az én életemet is az ’56-os események
nagyban alakították. Biztos, hogy az
életutam is teljesen máshogy alakul, ha
azon a bizonyos októberi napon éppen
nem akkor és nem ott vagyok. A
történelem közvetlenül beleszólt az
életembe, mint akkor másokéba is. Ez is
’56 öröksége, amit remélem, hogy a ma
élők továbbvisznek, próbálják levonni a
tanulságot, értelmezni az egykori
eseményeket,
a
forradalom
és
szabadságharc üzenetét”.
A
kitüntetést
Ottó
Péter
polgármester és Hellebrandt Ferenc
alpolgármester adta át. Orémusz József
elérzékenyülve, elcsukló hangon szólalt
meg a díszpolgári cím átvételét
követően, megtisztelőnek nevezte a
kitüntetést, és büszkén vallotta meg a
történeti forrásokra hivatkozva, hogy
családjuk már háromszáz éve jelen van
Zircen. Vastapsot kapott a zirci
forradalmár, akit a Bakonyi Finnbarátok
Köre Egyesület is köszöntött.
Zirc város emlékező ünnepsége a
Békefi
Antal
Városi
Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
szervezésében, az Emberi Erőforrás
Minisztérium pályázati támogatásával
valósult meg. KG

Megnyílt a „Modern Művészet Zircen” szabadtéri kiállítás
(Folytatás az 1. oldalról)
Balázsné Györek Zsuzsanna, a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójától
megtudhattuk, a projekt megvalósításában
közel százharminc diák és az összes
képzőművésztanár részt vett. Hangsúlyozta a
művészetoktatás fontosságát, mint mondta,
főleg a mai rohanó világunkban a művészetek
által tudunk megérinteni gyerekeket, lelkeket,
az alkotótevékenységük pedig majd ki fog hatni
a családi életükre is.
Az oktatási intézmény vezetője korunk
egyik legnagyobb kihívásának nevezte a
fenntarthatóságot és a környezettudatosságot, és hozzátette, erre
a problémára iskolájuk is igyekszik reagálni, így például alkotóik
a munkájuk során a lehetőségeikhez mérten környezetbarát
anyagokat használtak, és a terveiket is ilyen meggondolás alapján
készítették.
Azt látom-e, ami van, vagy az van, amit látok? – idézte a
kiállítás mottóját, majd hozzáfűzte: iskolájuknak az a feladata,

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője és Balázsné
Györek Zsuzsanna iskolaigazgató a kiállítás ünnepélyes megnyitóján

hogy a képzőművészetis diákjaiknak széles
látókört
adjon,
terelgesse
a
fiatal
nemzedéket az újdonságok és a kihívások
felé. Szeretnék a várost esztétikusabbá
tenni, a látogatókat meghökkenteni.
A tárlat kapcsán kiemelte, hogy az
illúzió kibontása, logikájának megismerése
által a valóság észleléséhez kerülünk
közelebb, jobban megismerjük önmagunkat
és a világot, és e kettő viszonyát. Az
alkotások között vannak szabadtéri szobrok,
utcabútorok, de ajándéktárgyak és arculatok tervei is. Ami közös
bennük, hogy karakteres keretbe foglalják a várost, és általuk
hamisítatlan zirci szellemiséggel töltődik fel a látogató.
A kiállítás címe hűen tükrözi, hogy diákjaik és tanáraik
szeretnének a városba újító, modern, színes világot hozni, mely
környezetben a fiatalok is jól érzik magukat, nem sértve a
hagyományokat, hiszen – mint azt hangsúlyozta – e kettő jól
megfér egymás mellett. (kg)
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Óvjuk meg a lepkéket!
„Könnyű szárnyakon” címmel dr. Kartal Béla
lepkegyűjteményéből nyílt kiállítás az MTM Bakonyi
Természettudományi Múzeumának SarokGalériájában,
a
Múzeumok
Őszi
Fesztiválja
programsorozat
keretében.
Dr. Kutasi Csaba múzeumigazgató köszöntőjében elmondta,
2006-ban a Veszprém Megyei Közgyűlés segítségével került az
intézményhez a 2005-ben elhunyt dr. Kartal Béla orvos, lepkész
gyűjteménye. Születésének 85. évfordulója adta az alkalmat a
megemlékezésre, a gyűjtemény bemutatására. Az igazgató külön
köszöntötte dr. Kartal Béla családját és dr. Gubányi Andrást, a
Magyar Természettudományi Múzeum tudományos és
gyűjteményi
főigazgató-helyettesét,
akik
megtisztelték
jelenlétükkel a megnyitót. Az alaphangot Arany János „A lepke”
című költeménye adta meg Szakács Ildikó előadásában.
A kiállítást dr. Ábrahám Levente, a kaposvári Rippl-Rónai
Múzeum igazgatója, egyetemi docens, Bakony-kutató nyitotta
meg.
Óriási jelentőségűnek nevezte az a munkásságot, amelyet dr.
Kartal Béla a gyűjteményében felhasznált, és azt az
információmennyiséget, amivel ez a gyűjtemény rendelkezik.
Természetbúvárként szinte az egész megyét feltérképezte,
nagyon sokat járt a Balaton-felvidéken, a Déli- és az ÉszakiBakonyban, Kab-hegy környékén. Lakhelye, Veszprém egy
lepkészeti centrum is volt abban az időszakban, amikor a
vizsgálatait egykori barátaival; lepkegyűjtőkkel, természetszerető
emberekkel együtt végezte. Megemlítette dr. Dietzel Gyulát –
akinek a lepkegyűjteménye szintén a zirci múzeum tulajdonát
képezi, s két éve nyílt is belőle kiállítás – továbbá Bartalos Pétert.
Mindez a Bakony-kutatás keretében történt, melynek kapcsán
rámutatott, hogy nem volt még hazánkban ilyen hosszú
élettartamú kutatóprogram, és hangsúlyozta, ezt a hagyományt
folytatni kell, hiszen saját magunkat, az emberiséget védjük
azzal, ha meg tudjuk védeni a természetet, az egyes fajokat,
élőhelyeiket.

Aszfaltrajzok a zirci zsákutcán
Újra megrendezte aszfaltrajz-versenyét az MTM
Bakonyi Természettudományi Múzeuma a Múzeumok
Őszi Fesztiválja programsorozat keretében.
Az általános iskolások számára kiírt versenyt hagyományosan az
„Év növényei, állatai” tematika köré fűzték fel a szervezők, és
segítséget is adtak a diákoknak a felkészüléshez. A vetélkedőre
tizenhárom csapat nevezett. Két oktatási intézményből, a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolából és a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolából érkeztek gyerekek a kísérőikkel együtt. A
kollektív munkának köszönhetően színes szigetté változott a
múzeum előtti zsákutca, növények, állatok képmására
csodálkozhattak rá a járókelők, volt olyan csapat, amely a
választott fantázianevet és a dátumot is feljegyezte a gondosan
elkészített alkotása mellé. Minden résztvevő emléklapot és egy
kis ajándékot vehetett át a szervező intézmény munkatársától,
Balláné Szőke Edit múzeumpedagógustól. A helyezett csapatok
jutalmazása mellett különdíjak is átadásra kerültek az
eredményhirdetésen. Az első két helyet a borzavári iskolából
érkező csapatok érdemelték ki. A zsűri a Szendergő Szenderkék
alkotását hozta ki győztesnek, második helyen végeztek a
Borzavári Berkenyék, és csak egy ponttal maradtak le tőlük a
zirci Huncut Hermelinek. Különdíjat vehettek át a Kis
Hermelinek és a Gofrik. (kg)

A kiállítás-megnyitón balról jobbra: dr. Kutasi Csaba, dr. Ábrahám
Levente, Szakács Ildikó, dr. Gubányi András

Dr. Ábrahám Levente beszélt arról is, hogy a lepkék a
természetnek egy nagyon kicsi szegletét adják, és talán a
legszínesebb
rovarcsoportról
beszélhetünk. A
globális
felmelegedés az ő világukat is megritkította, sajnos nagyon sok
olyan faj eltűnt a Bakony területéről, amely egykor még Kartal
Béla hálójába kerülhetett. Azt mondta, irigyli a múzeumot a
katonás rendbe állított példányokért és a cédulák alatt pontosan
megnevezett információk miatt, melyek nagy értéket képviselnek
a jövő számára. Bízik abban, hogy nemcsak a dobozokban
maradnak meg a lepkék, hanem a természetben is, megóvásuk
mindannyiunk feladata.
A tárlat december 31-ig tekinthető meg a múzeum apátsági
épületének SarokGalériájában.
KG

Borzavár szülötte, Auer
Rozália október 19-én töltötte
be századik életévét.
Születésnapja alkalmából, a
jeles évfordulón
ajándékokkal köszöntötte az
ünnepeltet Gyöngyösi István
önkormányzati képviselő,
Dombi László polgármester
és Kuti Róbert
alpolgármester.
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Nyomdába vitte a
bakonyi kalandozásait
Müller Nándor exkluzív
fotóalbumának és túraajánló
könyvének vetítettképes
bemutatójára került sor a Békefi
Antal Városi Könyvtár
közművelődési klubtermében.
A Mecsek, a Zselic, a Pilis-Visegrádi
hegység és a Vértes-Gerecse után a
Bakony az ötödik hegyvidék, amelyet
megörökített
képein
a
baranyai
származású
szerző
a
túrázás
kedvelőinek
és
a
természet
szerelmeseinek nagy örömére.
Mint azt elmondta, két évig
dolgozott a könyveken. Huszonegy
alkalommal utazott fel a Mecsekből a
Bakonyba, a kilencvenhét napi túra
során ezer kilométer feletti távot
gyalogolva fotózta végig a tájegységet,
több mint tizenháromezer kilométert
autózott, és huszonhatezernél is több
képet készített. Ebből állt össze a két
könyv, a Barangolások a Bakonyban és a
Négy évszak a Bakonyban.
A tizenhét séta, harminchét
kirándulás és hét bakancsos túrából
mindenki megtalálhatja a kedvére valót.

Müller Nándor mutatja a két könyvet, a
sorozata
legújabb
részét,
melyben
megörökítette a bakonyi kalandozásait

A „Barangolások a Bakonyban”
című kötet segítségével a Bakony keleti,
déli
és
északi
részeit
átszövő
turistautakat járhatja végig az olvasó, és
az érintett helyek nevezetességeit,
műemlékeit,
mondákat,
hasznos
információkat is meg lehet ismerni a
könyv hasábjain.
A „Négy évszak a Bakonyban”
exkluzív ismeretterjesztő fotóalbum
bemutatja a Bakony legszebb tájait,
természeti értékeit, védett növény- és
állatvilágát.
Emellett a történelmi vidék
műemlékei és – a teljesség igénye nélkül
– épített öröksége is a szerző fókuszába
kerültek.
KG
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Mindenszentek, Halottak Napja, Halloween
Habár régóta él a november elejéhez kapcsolódó ünnepkör – Halloween,
Mindenszentek, Halottak Napja – a köztudatban, mégis előfordul, hogy nem
igazodunk el helyesen e fogalmak között.
Halloween Mindenszentek előestéje, azaz október 31-e. Ősi kelta hagyományból ered, s a
pogány hitvilág elemei elevenednek meg benne. Eredetileg az angolszász országokban
ünnepelték, ám ma már a világ számos pontján átvették. Spirituális jelentése – az adott évben
elhunyt lelkek ilyenkor mennek át a túlvilágra – kezd a háttérbe szorulni; inkább jókedvű,
mulatsággal egybekötött ünnep, amit jelmezben és szezonális édességek társaságában töltenek
az emberek. A Halloween hazánk területére is begyűrűzött, s talán sokan furcsán tekintenek e
szokásra egy belső elcsendesedéssel járó ünnepen. Azonban ez nem is olyannyira idegen a
kultúránktól. Hiszen egyes területeken a Halottak Napi ünnepkörhöz – a szomorú tartalmak
mellett – némi vidámság is tartozott. Gyakori volt például a két ünnep közt a mindszenteki
legény- vagy leányvásár. A vásáron aztán lehetett díszes gyertyákat vásárolni, amivel az este
tovább ünnepelték Mindenszenteket.
Mindenszentek, november 1-je hivatalosan
„az üdvözült lelkek emléknapja”, amit IV.
Gergely pápa nyilvánított egyetemes ünneppé
844-ben. Magyarországon másfél évtizede
hivatalos munkaszüneti nap. Fontos, hogy ezen
a napon eredetileg azokról volt szokás
megemlékezni, akiket szentté avattak – innen
származik a név.
Halottak Napja, november 2-a abban tér el
Mindenszentek ünnepétől, hogy ilyenkor
mindenki a saját halottaira emlékezik. A régi
magyar hagyományban ezt a napot a „lelkek napjának” hívták. Hazánkban különböző ősi
szokások fűződnek ehhez az ünnepkörhöz is. Ahogy más szokások hatnak ránk, a mi
szokásaink is hatnak más népekre – így van ez Mindenszentek, Halottak Napja esetében is.
Egyes helyeken például ez volt a napja a cselédek, szolgálók felfogadásának, béresek
szerződtetésének is. Azért volt ez így, mert legtöbb helyen halottak hetén szigorú munkatilalom
volt érvényben, tilos volt mosni, meszelni, hiszen a bűnök szennye a ruhába ragadna, a meszelt
falat ellepnék a férgek. Valóságos őszi szünet volt a mezőgazdaságban.
Halottak napján ma is szokás a sírokat feldíszíteni. A néphit szerint a sírokat is azért kell
megszépíteni, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. Ma már ezek a
háttértörténetek kikoptak a köztudatból, de a szokás megmaradt. A régi, magyar
háztartásokban a sírok rendbetétele mellett, a hazalátogató elhunyt lelkeknek egyes tájakon
otthon meg is terítettek vagy legalább sót, kenyeret és vizet helyeztek az asztalokra. Erdélyben
is táplálták a holtakat: az elkészített vacsorát összecsomagolták, és kivitték a temetőbe a sírra,
majd ott hagyták. Kevesen tudják, hogy a magyarok eredetileg nem vittek virágokat a sírokra
egészen a huszadik századig. Ezt a szokást német hatásra vettük át a Monarchia idején.
Halottak Napján gyertyát is gyújtunk az eltávozott lelkekért. Erre a néphit szerint azért
van szükség, mert ilyenkor hazalátogatnak a holtak, elhagyják nyughelyüket. De az senkinek
nem jó, ha a lelkek nem tudnak békében nyugodni, így a sírokon gyújtott gyertyák fénye segít
újra visszatalálni a sírba és nem kísértenek, nem nyugtalanítják az élőket. Az égő gyertyát nem
szabad más sírra áttenni, mert annak a halottnak a bűne, adóssága, bánata, akinek a sírjáról
elvették, átszáll a másik lelkére. A gyertyaláng Krisztus jelképe, aki életét adta az emberekért,
hogy elhozza nekik a megváltás fényét.
Ugyanakkor, a láng már ősidőktől fogva az
emberi lelket is jelképezi. Ha halottaink
emlékére gyertyát gyújtunk, azzal hitet teszünk
amellett, hogy nem múlnak el teljesen, s
„egyszer még találkozunk velük”. A leginkább
Halottak Napi magyar szokás: a gyertyagyújtás,
melyet az etnográfusok szerint a környékbeli
népek, köztük a szlovákok is magyar hatásra
vettek át.
Tájegységünkön, a Dunántúl egyes vidékein, ahol a falvakban külön harangláb volt, az
emberek Halottak Napján itt gyűltek össze, hogy egymás után egyenként maguk húzzák meg a
harangot. Jóformán egész nap sorban álltak, hogy „verset harangozzanak”, méghozzá mindenki
annyit, ahány halottja volt. Amíg várakoztak, csendben imádkoztak holtaikért.
Az egyház ősidőktől fogva imádkozik a halottakért. Teszi ezt azért, mert már a késői
zsidóságban is szokás volt a halottakért imádkozni és áldozatot bemutatni. A makkabeusok
könyvében olvasható, hogy Makkabeus Júdás áldozatot ajánlott fel az elhunyt katonákért,
akiknek a nyakában pogány Istenek amulettjét találták.
A halottak estéjén az elhunytak emlékezetére országszerte egy, esetleg két óráig szólnak a
harangok – emlékezzünk méltó módon szeretteinkre, halottainkra ezen az ünnepen.
Források:
https://www.orientpress.hu/cikk/2018-11-01_erdo-peter-jelentos-kulonbseg-van-mindenszentek-es-a-halottaknapja-kozott
https://halloweenunnep.info/halloween-mindenszentek-halottak-napja/
https://nullahategy.hu/ot-magyar-nepszokas-mindenszentek-es-halottak-napjan/
Katona Lajos: Folklór-kalendárium (A Magyar Néprajz Klasszikusai), Gondolat Kiadó, Bp., 1982.
Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium 3., Mandala Kiadó, Szeged, 1998.
Képek forrása: Internet

Összeállította: Csaba Lilla
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Könyvbe foglalt táplálkozási tanácsadás – Interjú Szabó Erzsébettel
A következő beszélgetésben egy fiatal, zirci újságíró
Édesanyát ismerhetnek meg, aki egy személyben vegán
életmód
és
táplálkozási
tanácsadó
is.
Idén
augusztusban jelent meg első könyve, Terítéken a
növényi étrend – Gyakorlati útmutató a vegán
konyhához címmel.
– Mikor fogalmazódott meg Benned, hogy az írással
szeretnél foglalkozni? S miért éppen ez az önkifejezési forma
érintett meg?
– Mindig is humán beállítottságú voltam, de nem
emlékszem az írással kapcsolatosan egy bizonyos döntő
pillanatra. Utólag visszatekintve olyan, mintha mindig is az
életem része lett volna, és talán így is van. Már alsó tagozatban
részt vettem kisebb versenyeken, majd tizenhárom évesen
indítottam el az első blogomat. Azóta valamilyen formában a
mindennapjaim része a publikálás.
– Mit jelent számodra ez a tevékenység, és az ehhez kötődő
alkotási folyamat?
– Kiváltságos szerencsének érzem, hogy a munkámra sosem
kell feladatként tekintenem, hiszen szívesen töltöm vele az
időmet. Nem érzem azt, hogy muszáj dolgoznom és ez minden
egyes hétköznapomat alapjában meghatározza. Az írás terápia,
fontos és hasznos dolog szavakba önteni a gondolatainkat.
– Hosszútávon az újságírás mellett horgonyoztál le. Miként
sajátítottad el az újságírás fortélyait?
– A gimnázium után kommunikáció és médiatudomány
szakon folytattam a tanulmányaimat, de jóval többet tanultam
saját tapasztalás által. A blogom az évek során egy komplex
weboldallá nőtte ki magát, így a szerkesztéssel, főszerkesztéssel
járó feladatokat éppúgy megismertem, mint a különféle
programok, rendszerek használatát. Több olyan
munkám is volt, amikre azért engem választottak, mert
ezeken a területeken is voltak ismereteim. Manapság az
újságírás is nagyrészt online zajlik, és talán az elmúlt tíz
évben történt változás az oktatásban. Azonban amikor
én kezdtem, ez az egész még nagyon gyerekcipőben járt
itthon, így a tananyagba nem kerültek bele – szerintem
– fontos alapismeretek.
– Immáron szakavatott újságíróként, kezdetben,
milyen felületeken kaptál lehetőséget publikálni és
mely témákban?
– Az életemben törekedtem a praktikumra,
próbáltam logikus döntéseket hozni minden területen
és ezt igyekszem átadni az olvasóimnak. Nagyon
testhezálló volt számomra, hogy a kezdetektől
életmód témakörben publikálhattam online és
nyomtatottan egyaránt. Ez teljesen szabad kezet
adott és ad számomra a mai napig. Lassan tíz éve
dolgozom együtt egy céggel és ők nagyon
rugalmasan kezelik a témaválasztásaimat. Vannak
persze fix munkák, követelmények, határidők, de
sem a munkabeosztásomat, sem a választott témáimat nem
korlátozzák. Tulajdonképpen bármiről leírhatom a saját
véleményemet, tapasztalataimat, amit – témától függően –
kiegészítek
hiteles
statisztikákkal,
aktuális
kutatási
eredményekkel.
– 2016-ban megszületett a Kislányod. Ez a nagy változás
az életedben, hogyan hatott az újságírói munkádra, tehát
mennyiben befolyásolta adott esetben a témaválasztásodat?
– Egy évig nem dolgoztam a kislányom születése után, de
már 8-10 hónapos korában éreztem, hogy gyűlnek és gyűlnek
azok a témák, amiket le kellene írnom. Mellette jóval kevesebb
munkát tudtam csak vállalni, azok viszont sokkal testhezállóbbak
voltak. Ekkor kezdtem dolgozni egy baba-mama magazinnál.
Szeretem, amikor a hétköznapjaimat érintő dilemmákról,
kérdésekről írhatok, nem csak a korábban említett terápiás jelleg
miatt, hanem mert úgy vélem, ezek a cikkeim sikerülnek a
legjobban. Amikor mélyen benne vagyok egy szituációban,
élethelyzetben, akkor sokkal tartalmasabban, körültekintőbben
tudok róla írni, mint amikor megrendelésre készítek egy cikket.
– Egy téma rendkívüli módon fókuszpontba került mind az
életedben, mind az írói munkádban, amely az étkezéssel fonódik

szorosan össze. Miért vált ez az életedben ennyire
meghatározóvá, illetve az étkezésnek mely speciális válfajával
kezdtél el kiemelten foglalkozni, ami egészen odáig vezetett,
hogy tanácsadói képzésen is részt vettél?
– Az életmód témák kapcsán megkerülhetetlen volt a
táplálkozás. Az én életemben akkor kapott fókuszt, amikor a
családban ételérzékenységek jelentkeztek, illetve nálam is
kialakult egy egészségügyi probléma. Utóbbihoz nem kaptam
érdembeli segítséget, a táplálkozás szóba sem került a
konzultáció során, pedig biztos voltam abban, hogy fontos
tényező. Ezért magam kezdtem kutakodni, szakirodalmat bújni,
a növényi étrenddel. Szerettem volna elvégezni egy képzést, hogy
még körültekintőbb lehessek és ne „csak” kutatásokra
támaszkodhassanak – továbbá, hogy szakmai újságíróként is

A zirci Szabó Erzsébet első könyve idén augusztusban jelent meg

dolgozhassak. Sajnos akkor az országban
még nem volt erre alternatíva. Már néhány
éve kerestem a lehetőséget, mikor végre
szembejött velem az első, itthon induló
tanfolyam, amire azonnal jelentkeztem.
– Ezzel összefüggésben egyre több és
több gondolat, téma fogalmazódott meg
benned, amelyekből aztán kinőtte magát az
első könyved, Terítéken a növényi étrend –
Gyakorlati útmutató a vegán konyhához
címmel. Hogyan építetted fel ezt a könyvet?
Kiknek ajánlod, és mi mindenben tudsz
általa segítséget nyújtani?
–
A
könyv
felépítését
tekintve
megkerülhetetlen volt egy kis háttérismeret a
vegán
életmóddal,
alapfogalmakkal
kapcsolatosan, hiszen sokan csak téves és
félinformációkkal rendelkeznek a témát
illetően. Ugyanakkor nem a veganizmusról,
hanem
a
növényi étrendről szólnak a további fejezetek.
Végig arra törekedtem, hogy az olvasó meglássa a lehetőséget
ebben az életformában, sose érezzen kényszert, vagy ne
tapasztalja azt, hogy csak egy út lehet helyes, járható. Próbáltam
segíteni, kiküszöbölni a leggyakoribb hibákat. Erre vonatkozóan
készítettem egy kutatást a magyar vegánok körében és az
eredményeket annak tekintetében illesztettem a könyvbe, hogy
az olvasóim mások tapasztalatait is hasznosítani tudják. Úgy
vélem, a könyv esszenciája a negyedik fejezet, ebben mutatom be
a növényi étrendre építő konyha fortélyait. Sokak számára ez
kimerül abban, hogyan helyettesítsük az állati eredetű
„alapanyagokat”, de ennél azért jóval mélyebbre ástam. Írtam
többek között a fermentálásról, a csíráztatásról, a tartósítószermentes befőzésről és arról, milyen technikákat érdemes
használni a megszokott, ám nem feltétlenül egészséges rutinok
helyett. Az utolsó előtti fejezet pedig főként arról szól, hogyan
tudja az olvasó a növényi étrend alapjai szerint elérni a céljait,
például miként tud fogyni, vagy éppen izomtömeget növelni,
immunrendszert erősíteni. A könyvet nem csak azoknak
ajánlom, akik ezzel az itthon még viszonylag újszerű életformával
és étrenddel szeretnének megismerkedni. Folyt →
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Azoknak is hasznos, akik tanácstalanok, hogyan illesszenek
be több gyümölcsöt, zöldséget, természetes és feldolgozatlan ételt
a saját, vagy a gyermekük étrendjébe. Továbbá – mivel a növényi
étrend jellegénél fogva tej- és tojásmentes – az ételérzékenyek
számára is nagy segítség lehet.
– Aki érdeklődik a rendkívül izgalmas és a témában
abszolút újdonságnak számító könyved iránt, hol lehet a
legegyszerűbben elérni? Illetve, arról se feledkezzünk meg, hogy
többféle formátumban is elérhető a munkád. Miért láttad ezt
hasznosnak, fontosnak?
– Először E-book formájában jelent meg a könyvem, amit
részben a környezetvédelem, részben pedig a könyv felépítése
miatt tartottam hasznosnak. Egy E-book mindig ott lehet a
zsebünkben, akkor is, ha tanácstalanul állunk a boltban és azon
töprengünk, mit főzzünk. Emellett könnyebb benne keresni
kulcsszavak segítségével. A hazai elemzések alapján a
hagyományos könyvek eladási adatai túlszárnyalják az Ebookokat – ezt én is meg tudom erősíteni. Ennek ellenére sokan
vannak azok is, akik az elektronikus formát részesítik előnyben.
Egyelőre a saját weboldalamon keresztül árulom a
könyvemet elektronikus és nyomtatott verzióban egyaránt. Még
nem döntöttem el, merre indulok tovább, jobban húz a szívem a
különféle egyesületek, mint a kiadók felé, de nem zárom ki, hogy
boltban is kapható lesz majd a könyvem. Jelenleg a Magyar
Vegán Egyesülettel
(MAVEG) működöm együtt, ők
viszonteladóként forgalmazzák a nyomtatott verziót.
– Augusztusban érkezett meg a nyomdából a könyv. A
megjelenés óta milyen visszajelzések érkeztek Hozzád?
– Eddig minden visszajelzés pozitív volt, de természetesen
nem keresett meg mindenki, aki vásárolt. Nagyon jól esett az
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oktatóm, Stőhr Gréta véleménye, valamint Karalyos Gáboré, aki
az ajánlót írta a borítóra. Egy barátnőm folyamatosan olvasta a
jegyzeteimet, javaslatokat tett nekem a könyv írása során, és
időközben vegetáriánus étkezésről váltott teljesen növényi
alapúra, úgyhogy ez is jóleső visszaigazolás arra vonatkozóan,
hogy működőképesek és hasznosak az általam leírtak.
– Folyamatosan képzed magad, jelenleg milyen
táplálkozással kapcsolatos tárgykörben bővíted tudásodat?
– Az étkezés és az életmód is egy folyamatos tapasztalás, itt
nem lehet abbahagyni a tanulást. Most leginkább a témába vágó,
friss eredményeket figyelem, emellett a gyógynövények
felhasználását, továbbá a fermentálást tanulom, egyelőre
autodidakta módon. Különösen utóbbi bizonyul nagyon
ígéretesnek a kutatások szerint, de szerencsére össze is lehet
hangolni a két területet a konyhában. Egy növényi joghurtok és
sajtok készítését ismertető tanfolyamot már elvégeztem, ez
hihetetlenül tág, változatos és különleges téma.
– Akik e riportot olvasva, szeretnék felvenni a kapcsolatot
Veled a könyved, illetve konzultáció céljából – hiszen
tanácsadással is foglalkozol a növényi étrend kapcsán – milyen
online felületeken találkozhatnak Veled?
A www.novenyietrend.hu címen érhető el a weboldalam, itt
megtalálja a kedves érdeklődő a főbb információkat, valamint a
webáruházat. A közösségi médiát is aktívan használom,
Instagramon vegan_eletmod, Facebookon pedig Terítéken a
növényi étrend címen szerepel az oldalam.
Köszönöm a tartalmas beszélgetést, és további sok
sikert kívánok a könyvhöz, munkáidhoz!
Csaba Lilla

Kollektív emlékezettel mutatták be a falinaptárt
Az ötvenes, hatvanas évek világába repítette a
közönséget Müller Anikó „Zirc és a festői Bakony anno
2022” című helytörténeti naptárának bemutatóján,
mely ezúttal is zsúfolásig megtöltötte a Városháza
nagytermét. A kiadvány a tizenkilencedik a sorban.
A korabeli kis piros rollerrel, a pöttyös labdákkal és a
kisrádióval retró hangulat lett úrrá a teremben, és felcsendült a
„Kócos kis ördögök voltunk” című Metro-sláger a Zenergia
együttes előadásában, melyre a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.c osztályos tanulói
táncoltak a hasonló jelenetet megörökítő régi felvétel előtt, mely
a zirci óvodásokat ábrázolta az 1950-es évekből. Majd a gyerekek
a közönséget játszották meg a pöttyös lasztikkal, akik együtt éltek
a játékos felvezető műsorral.
A naptárbemutató különlegessége volt, hogy a kiadvány
szerzője, Müller Anikó, valamint Szakács Ildikó és Szabolcsi
Andrea civilektől származó emlékcsokrot osztottak meg a
hallgatósággal. Kedves, időnként humoros történetekbe ágyazva
elevenedett meg előttünk az akkori Zirc, a széksorokból érkező
csendes diskurzus pedig jelezte, hogy bizony a közönség soraiban
is vannak szemtanúk, akik mosolyogva, nosztalgiával tekintettek
az elhangzottakra.
A régi sztorik között a csetényi Mavizer Erzsébet és
zenésztársai
örökzöld
örökzöldeket
szólaltattak
meg
hangszereikkel, vidám és érzelmekkel teli dalok egyaránt
felcsendültek, voltak, akik együtt énekelték Vámosi János
klasszikus refrénjét: „Mert én itt születtem, ez a hazám”. „A
mozivászonért” ezúttal is Kaszás Béla felelt, aki az irodalmizenés múltidézés kíséretében, a falra vetítve lapozta át a jövő évi
falinaptárt, melyen a régi zirci és bakonyi világot megelevenítő
fekete-fehér fotográfiák mellé napjaink természeti képei is
párosulnak.
Miután az emlékmorzsákból sikerült felépíteni a Városházán
a térség korabeli központját, a festői szépségű, vadregényes
Bakonyt is megidézték turistacsalogató leírással az előadók.
A színvonalas műsort hosszan tartó vastaps kísérte, majd
tolmácsolták dr. Szalczer Lajos zirci származású orvos ajánlóját,
melyben elhangzott: „Gyerekkorom óta szeretettel nézegettem
szüleim régi fényképeit, amelyeken a háttérben mindig megjelent
a város életéből is egy-egy darab. Ezeket az emlékeket idézik fel
bennem a Zirc anno kiadvány képei is. Kicsit visszavisz az

Müller Anikó, Szabolcsi Andrea és Szakács Ildikó tolmácsolta az összegyűjtött
emlékeket a közönség felé a naptárbemutatón

időben, bemutatva azokat a helyeket, amik mára megváltoztak,
eltűntek. Bekukkanthatunk szüleink, nagyszüleink életébe,
mindennapjaiba. Nyomon követhetjük Zirc város fejlődését”.
Müller Anikó köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki
közreműködött
a
kiadvány
létrejöttében,
ahhoz
dokumentumokat szolgáltatott. Tiszteletpéldányok is átadásra
kerültek a bemutatón.
A „Zirc… és a festői Bakony anno 2022” kiadvány
megvásárolható a zirci papír-írószer boltban.
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Világbajnoki bronzérmes
zirci egyesület versenyzője
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Matuz Etelka, az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület tagja harmadik
helyezést ért el korcsoportjában a Szarajevóban megrendezett Gran Fondo
világbajnokságon. Magyar Kupa-győzelem és zalakarosi éremeső is fémjelzi
az egyesület elmúlt időszakát.
– Még fel sem fogtuk, hogy dobogós helyezést sikerült elérnie versenyzőnknek egy
világbajnokságon – mondja Galaczi Miklós, az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület
csapatvezetője két nappal azután, hogy hazatértek a bosnyák fővárosból. – Nemcsak őt,
hanem az egyesületet és hazáját is nagy büszkeséggel töltheti el ez az eredmény – tette
hozzá.

Matuz Etelka a világbajnoki bronzéremmel, kezében a szülőfaluja nevével feliratozott magyar zászlóval.
Jobbról: lengyel és szlovák versenyző mögött ért harmadikként célba, büszkén mutatja érmét a dobogón

A „Gran Fondo” egy Európa több országában megrendezésre kerülő versenysorozat,
melynek a kicsúcsosodása volt a szarajevói világbajnokság. Mint azt megtudhattuk, a
kvalifikációhoz a versenyeken az első helyezett idejéből számítják a világbajnokságon
történő részvételhez szükséges kvalifikációs időt. A zirci egyesület két versenyzője is
teljesítette ezt! Matuz Etelka mellett dr. Nagy Ákos is kijutott a világbajnokságra, ő
azonban fél távnál kénytelen volt feladni a küzdelmet, amin a mostoha időjárási
körülmények miatt nem is lehet csodálkozni: egész napos eső, köd és fagypont körüli
hőmérséklet várt a versenyzőkre, még az is felmerült, hogy lefújják a világbajnoki
futamot.
Galaczi Miklós az elért eredmény kapcsán hangsúlyozza, az igazi érdem a versenyzőé,
akinek ezúton is köszönetét fejezi ki. A nógrádi származású, jelenleg a fővárosban élő
Matuz Etelka a harmincas éveiben kezdte a pályafutását, nemzeti válogatott lett és
augusztus óta teker zirci színekben. Régi kerékpáros ismeretségnek köszönhetően került
az egyesület látókörébe.
A zirci kerékpáros sportegyesület tagjaiból hárman kísérték versenyzőiket a
szarajevói hosszú hétvégére, a csapatvezetőn kívül Orosz Péter elnök és Orosz Lili. Nem
egyesületi tagként Dejan Vasiljev edző, Szasa Draskovics tolmács, és Matuz Zsolt is a
helyszínen segítette megoldani a sokszor nem egyszerű kihívásokat.
Hazai versenyeken is bizonyítottak az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület
versenyzői, a sok eredményes verseny közül kiemelkedik a zalakarosi Tour de Karos.
Dobogós helyezések hosszú sorával térhettek haza. A 39 kilométer távú Szabadics Ride
csapatidőfutamon az Apró Csaba, Bakucz Bálint, Dombi Gábor, Kató Róbert Imre, dr.
Nagy Ákos összetételű csapat a harmadik helyet szerezte meg. Balogh Zsombor 18 év
alatti korosztályban első, abszolútban második lett a legnagyobb létszámú mezőnyben.
Kiss Kata Emma szintén korosztályában első, abszolút női kategóriában második helyen
zárta a versenyt. Bittmann Panna és Dombi Gábor egy-egy ezüst-, Orosz Lili
bronzéremmel térhetett haza.
Hosszútávon, nem licences kategóriában Tajti Ferenc első, Apró Csaba második
helyen ért célba. Az elit nőknél Matuz Etelka egy defekt miatt közel negyvenöt perces
hátránnyal küzdött a dobogóért, míg dr. Nagy Ákos arról éppen csak milliméterekkel
maradt le. A Zobori Kalandzoo Zobori Kids gyermekversenyen Hegyi Marcell az U7-es
korosztályban minden erejét beleadva versenyzett és a dobogó legfelső fokán állva vehette
át az aranyérmet Valter Attila országúti kerékpárversenyzőtől, a 2020-as Tour de
Hongrie verseny győztesétől.
Az országúti sikerek mellett az elmúlt időszakban terepen is diadalmaskodtak a zirci
„vakondok”, Kiss Kata Emma megnyerte élete első elit női XCO Magyar Kupa-sorozatát.
Cikk: Kelemen Gábor, Fotók: Facebook

Megnyílt a víziközműszolgáltató az iskola előtt
Nyílt napot tartott a Bakonykarszt
Zrt. a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Köztársaság utcai
telephelyén.
Örömmel vette a társaság, hogy
Ottó Péter polgármester is elfogadta a
meghívást az eseményre, végig is
kalauzolták városunk vezetőjét az egyes
állomásokon, tájékoztatást adva a
használt
eszközökről,
alkalmazott
módszerekről. A bejáráson részt vett
Fazekas Csaba gazdasági igazgató, a
Zirci Üzemmérnökség részéről Renkó
Péter üzemmérnökség-vezető és Koós
Máté csatornaszolgáltatási üzemvezető,
valamint Kaszás Béla, a Zirci Közös
Önkormányzati
Hivatal
városüzemeltetési osztályvezetője, a társaság
zirci igazgatósági tagja.

Ottó Péter polgármester a Bakonykarszt Zrt.
munkatársaival szemügyre veszi az egyik eszközt

Radács Attila, a Bakonykarszt Vízés Csatornamű Zrt. műszaki igazgatója
hangsúlyozta, fontosnak tartják a
szemléletformálást a gyerekek körében.
Pályázati támogatás eredményeként a
megye négy oktatási intézményében
tudtak bemutatót tartani, közöttük a
zirci általános iskolában. Kiemelte, hogy
mindenhol nagy érdeklődés mutatkozik,
kérdéseket tesznek fel a diákok a
munkatársaknak, ők pedig pozitív
visszajelzéseket kapnak, Zircről is.
Tematikus napot tartottak az
iskolában, teljes képet adva a
víziközmű-szolgáltatásról.

A markológépbe is beülhettek a gyerekek

Forgószínpadszerűen
járhatták
végig az osztályok a standokat,
megismerhették a munkaeszközöket,
beülhettek a markológépbe, és egy kis
ajándéktárggyal is gazdagodhattak, ha
helyes választ adtak a szerencsekerék
játék kérdéseire. (kg)

