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Környezetünk állapota és a hulladékkezelés kérdése
A novemberi munkaterv szerinti rendes ülést
megelőzően közmeghallgatást tartott Zirc Városi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
melyen
tájékoztatót
hallhattunk
városunk
környezeti
állapotáról, szó esett a készülő hulladékudvarról, és
az
állampolgárok
által
felvetett
javaslatok,
közérdekű bejelentések megvitatására is lehetőség
nyílt.
Az első napirend során Kaszás Béla, a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának
vezetője a környezet állapotáról adott tájékoztatást. Mint
mondta, szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ipari
létesítmény – mely jelentősen befolyásolja a levegő
tisztaságát – nincs a város területén, légszennyezést csak a
közlekedés és a fűtési szezon okoz, illetve elvétve akadnak
még olyan lakók, akik a tiltás ellenére égetik a kerti
hulladékot.
Hangsúlyozta, az önkormányzat elég sok olyan fejlesztést
valósított
meg
az
elmúlt
időszakban,
amelynek
környezetvédelmi vonatkozása is van. A zaj- és porszennyezés
elkerülésére pályázati forrásból utak kerültek felújításra, és a
városközpontban parkolókat is sikerült kialakítani. Az
útfelújítások mellett szintén pályázati támogatás segítségével

Fejlesztések hosszú sorát valósította meg az önkormányzat környezetvédelmi
szempontból – Kaszás Béla osztályvezető tájékoztatója a közmeghallgatáson

jelentős járdafelújítások is megvalósultak. Nagyobb
volumenű beruházás volt a Zirc-Kardosrét hivatásforgalmi
kerékpárút, amely közel két kilométer hosszúságban került
megépítésre. (Folytatás a 3. oldalon)

Kérdőív a nehézgépjármű-tulajdonosoknak, földgáz-igényfelmérőlap Kardosrét városrész lakóinak –
munkaterv szerinti rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (2. oldal)

Stabil
közbiztonsággal
megelőzés az alapvető cél

a

ALAPKUTATÁSOK

Idén július elsejétől Róka Attila rendőr őrnagyot bízták meg a Veszprémi
Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs parancsnoki feladatainak ellátásával.
Szakmai életútjáról, a közbiztonsági helyzetről kérdeztük, és fontos
tanácsokkal is szolgált.
A negyvenkét éves Róka Attila őrnagy Zircen él a családjával, tizennégy éve
mondhatja magát a bakonyi kisváros lakójának. A kilencvenes évek végén járőrként
kezdte rendőri pályafutását, majd a felsőfokú végzettség megszerzését követően
nyomozótisztként teljesített szolgálatot a zirci rendőrőrsön. Folyamatosan araszolt felfelé
a ranglétrán, megbízták a rendészeti állomány vezetésével és az őrsparancsnok-helyettesi
feladatokkal, amelyet hét évig látott el.
Ezt követően két éven keresztül a Veszprémi Rendőrkapitányság járőralosztályának
volt a vezetője, majd 2013-tól Győr-Moson-Sopron Megyében folytatta az egyenruhás
hivatását, a győri kapitányság pannonhalmi rendőrőrsére került, ahol először rendészeti
alosztályvezetőként látta el a feladatait, majd öt évig irányította az őrs munkáját. 2019ben a Veszprémi Rendőrkapitányság hívására visszatért a Zirci Rendőrőrsre, ahol ez év
nyaráig őrsparancsnok-helyettesi, majd 2021. július 1-től őrsparancsnoki feladatokkal
bízták meg.
A céljai között kiemeli, hogy nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a megelőzési
feladatokra, tervei között szerepel különböző ismertető programok indítása az iskolások,
fiatalok körében. (Folytatás a 7. oldalon)

Kultúra rovatunkban nagyinterjút
olvashatnak dr. Vida Beáta történésszel,
a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház munkatársával,
jelenlegi megbízott igazgatójával a Zirc
középkori és újkori történetéről
megjelent könyvek kapcsán. (4-5. oldal)
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ZIRC ÉS VIDÉKE – ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirci Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet

szakmai vezető
munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás megtalálható
Zirc Városi Önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán,
valamint a Városháza hirdetőtábláján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. december 15.

TÁJÉKOZTATÁS
2021. november 20-tól a 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet
alapján a maszkviselés kötelező a hatodik életévét
betöltötteknek az alábbi helyszíneken:
- tömegközlekedési eszközön utasként, illetve azon történő
munkavégzés során
- pályaudvaron, megállóhelyeken, állomáshelyeken
- üzletben történő vásárlás, illetve ott történő munkavégzés
során
- bevásárlóközpont területén
- előadó-művészet fellépése céljából megtartott eseményen (a
fellépő kivételével)
- mozi területén
- múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény, közösségi
színtér, levéltár látogatók számára nyitva álló területén
- közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén
- posta ügyfelek részére nyitva álló területén
- minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik, és a
helyiségben rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy
időben
- zárt térben tartott sportrendezvényen
- zárt térben tartott zenés-táncos rendezvény, kulturális
esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén
történő munkavégzés során (kivéve fellépők, felszólalók)
- edzőteremben, uszodában, közfürdőben, jégpálya területén
történő munkavégzés közben
- szálláshelyen történő munkavégzés során
- vendéglátó üzletben történő munkavégzés során
Tájékoztatom továbbá a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfeleit, hogy a
személyes ügyfélkapcsolat az ügyintézővel előre
egyeztetett időpontban lehetséges.
Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon vagy
elektronikus levél útján – hivatali kapura (ZIRCONK, KRID:
240683711; PMHZIRC, KRID: 506293306; LOKUTONK,
KRID: 340672997; PMBORZAVAR, KRID: 302159365)
történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mail-en
(pmh@zirc.hu) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.
Elérhetőségek:
Központ: 88/593-700, Titkárság: 88/593-702, Adócsoport:
88/593-700/1480 mellék, 88/593-701, Igazgatási osztály
(szociális és hagyatéki ügyek): 88/593-700/1420 mellék,
Anyakönyvvezető: 88/593-700/1410 mellék,
Városüzemeltetési Osztály: 88/593-700/1630 mellék, 88/593705, Főépítész: 88/593-700/1340 mellék, 88/414-141, Borzavári
Kirendeltség: 88/582-930, Lókúti Kirendeltség: 88/588-130

Segítő együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
Viziné dr. Horváth Judit s.k.
jegyző
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Szabályozná a nehézgépjárművek
közlekedését, parkírozását az
önkormányzat
A városi közutak állapotának megóvása érdekében a
nehézgépjárművek közlekedésének, parkírozásának
szabályozását is napirendre vette Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi rendes
ülésén. Még ez év végéig megtörténik az igényfelmérés
Kardosrét városrész lakóinak körében a földgázkiépítés
lehetőségével kapcsolatban.
Ahogy az a testületi ülést megelőző közmeghallgatáson is
elhangzott, jelentős útfelújítások mentek végbe a városban, és az
önkormányzat fontosnak tartja, hogy megóvja a tulajdonában és
kezelésében lévő helyi közutak állapotát, egyben a lakóövezeteket
érő környezeti hatásokat is csökkentse. Ennek érdekében
határozat formájában fejezte ki szándékát, hogy korlátozni
kívánja Zirc város területén a nehézgépjárművek közlekedését és
parkírozását. Fontosnak tartja ugyanakkor a képviselő-testület,
hogy konszenzusos megállapodás szülessen ebben a kérdésben,
ezért a szabályozás előkészítése céljából kérdőív formájában
keresi meg az érintett gépjárműtulajdonos vállalkozásokat, hogy
megismerje az álláspontjukat, egyeztessen velük.
A jogszabályváltozás adta lehetőséggel élve a családi házas
ingatlanokra kiadott telephelyengedélyek is felülvizsgálatra
kerülnek, melynek célja annak megállapítása, hogy a telephelyek
jelenleg is megfelelnek-e a telephelyezéssel kapcsolatos
követelményeknek.

Még ebben az évben megtörténik az igényfelmérés ZircKardosrét lakóinak körében a városrész földgázkiépítésével
kapcsolatban. Ennek szándékáról már korábban döntést hozott a
képviselő-testület, azonban a beruházás megvalósításának
várható költségéről csak most kapott aktualizált információt az
önkormányzat. Az igényfelmérő lap megküldésre kerül minden
ingatlantulajdonos részére, akik nyilatkozhatnak, hogy mekkora
összeghatárig tudnák vállalni a hozzájárulást. A beérkezett
nyilatkozatok ismeretében a döntést várhatóan a következő év
első hónapjában hozza meg a képviselő-testület, melyről az
érintettek tájékoztatást kapnak.
A gázhálózat kiépítése akkor lenne a legköltséghatékonyabb,
ha a városrészben található kb. 80 ingatlan összes tulajdonosa
hozzájárulna a beruházáshoz, de annak költsége még akkor is
több mint egy millió forintot jelentene ingatlanonként. A
tervezett hálózathoz csatlakozni kívánó leendő fogyasztási helyek
számának csökkenésével arányosan nő az egy ingatlanra jutó, a
leendő
fogyasztókat
terhelő
beruházási
költség. Ottó
Péter polgármester az egyéb alternatív megoldásokra is felhívta a
figyelmet, amelyek megújuló energiával kombinált egyedi
rendszerekkel képesek kiváltani a gázt. Lakóingatlanok esetében,
ezek megvalósításához a közelmúltban jelent meg egy lakossági
pályázat is, amely által akár 100%-os támogatás is elérhető ilyen
rendszerek kiépítésére. (Folyt →)
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A Béke utcának a József Attila utca felől érkező menetirány
szerinti bal oldalán az útpadka szélesítésével parkolásra alkalmas
felület kialakításával már korábbi ülésén is foglalkozott a
testület, és most döntött, hogy a kivitelezési munkálatokkal
gazdasági társaságát, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
bízza meg, egyben a társaság gépbeszerzési igényéhez is
hozzájárulását adta.
A képviselő-testület korábban már elvi döntést hozott és
most megerősítette, hogy konzorciumi partnerként részt kíván
venni a víziközmű-hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő
fejlesztésére, víziközmű-rendszerek műszaki állapotának
felmérésére, problémák feltárására irányuló pályázatban, más
önkormányzatokkal, valamint a szolgáltató és egyben
konzorciumot vezető Bakonykarszt Zrt-vel együttműködésben.
A Bakonykarszt Zrt. kérelmére a 2021-2035. évek közötti
időszakra készített Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási
Tervének módosítása is elfogadásra került a képviselő-testület
által.
A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével
kötendő Ellátási Szerződés is jóváhagyásra került, amely a
következő évre is biztosítja a hajléktalan személyek átmeneti
szállásának igénybevételének lehetőségét a szolgáltató várpalotai
intézményében. (kg)
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régi 110 literes edényzet a jellemző a zirci háztartásokra a
szabványos 120 literes helyett. Amennyiben tőlük rendelték az
edényt, akkor azt öt éven belül garanciálisan kicserélik. Kérte a
lakosságot, hogy csak kommunális hulladékot helyezzenek a
gyűjtőedénybe, mert egyébként azt nem szállítják el. Hozzátette,
a szelektív gyűjtés során is előfordul, hogy nem megfelelő
hulladék kerül az edényzetbe. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy
320 forintért lehet 120 literes többlethulladék-gyűjtő zsákot
vásárolni az ügyfélszolgálatukon, illetve igyekeznek elérhetővé
tenni Zircen is. A zsákokat a gyűjtési napokon szállítják el, az
edényzetürítéssel együtt.
Ottó Péter polgármester azt kérdezte az ügyvezetőtől, hogy a
megvásárolt kommunális többletzsákba zöldhulladékot, avart az
őszi időszakban ki lehet-e helyezni, illetve hogy a hulladékudvar
kiváltja-e a lomtalanítást, vagy ez a lehetőség megmarad a
továbbiakban is. Ez utóbbival kapcsolatban utalt a kaotikus
állapotokra, amelyek a legutóbbi lomgyűjtési akció során
kialakultak. Hangsúlyozta, hogy ezen mindenképpen szükséges
változtatni, lakosságbarát megoldást kell találni, utalt a
gyűjtőpontos lomtalanítás lehetőségére is.

Közmeghallgatást is tartott a képviselő-testület
(Folytatás az 1. oldalról)
Mint az elhangzott, a felszíni vízelvezetésben és a
szennyvízkezelésben is jelentős
fejlesztések történtek.
Próbaüzem alatt áll Akli városrész szennyvízelvezetése és kezelése, amennyiben ez beüzemelésre kerül, akkor elmondható,
hogy városunkban száz százalékig megoldott a szennyvízkezelés.
Csapadékcsatorna épült az Alkotmány utcában a Cigánydombi
árokig, ezáltal a városközpontban korábban problémákat okozó
csapadékvíz elvezetése megoldódott. A Rákóczi tér apátság előtti
részének fejlesztése során is létesült egy csapadékcsatorna,
kialakításra került továbbá egy másik az új kerékpárút mentén,
annak Győri utcai szakaszán.
A pályázati támogatás mellett saját forrásból is jelentős
felújítások mentek végbe az önkormányzat által. Árokprofilozás
történt a Bakonybéli utcában, a Bercsényi utcában, folyóka épült
az Alkotmány és a Bányász utcák kereszteződésében, áteresz a
Tőzike utcában. Akliban, a Kőris utcában árokburkolásra került
sor, a másik városrészben, Kardosréten, a Győri utca 8. szám
mellett szintén elkészült egy vízelvezető árok burkolása.
Jelentős zöldfelület-bővülés is történt az elmúlt időszakban,
aminek legnagyobb része az apátsági előtti tér felújításához
köthető, ahol közel 1900 négyzetméter füvesített terület jött
létre, ezen belül 450 négyzetméter felületen cserje, évelő,
hagymás növény elültetésére került sor, és az öntözőrendszere is
elkészült ennek a területnek. A fejlesztés során szükségessé vált
kivágni négy darab fát is. Nagymértékű fásítást hajtott végre az
önkormányzat az Alkotmány utcai kerékpárút Cuha-patak menti
szakaszán, ahol negyven hársfa került elültetésre, az idei évben
pedig alapítványi támogatásnak köszönhetően még egyszer
ennyit sikerült telepíteni a kerékpárút mellé. További faültetések
és fapótlások is megvalósultak városunk területén.
A városüzemeltetési osztály vezetője a hulladékkezelésről is
szólt röviden, kiemelte, hogy régi problémát fog megoldani a
Zircen létesülő hulladékudvar, amely az iparterületen kerül
kialakításra, és várhatóan a jövő év első felében megtörténik
majd a beüzemelése is.
Ennek kapcsán a közmeghallgatást jelenlétével megtisztelő
Czaun János, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője is szolgált
információkkal. Mint azt elmondta, a létesítmény az ÉszakBalatoni
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
beruházásában valósul meg, információi szerint a jövő év elején
kerülhet beüzemelésre a hulladékudvar. Hozzátette, a
létesítményt a szolgáltatójuk fogja üzemeltetni, és ezt a zirci
lakosok igényeinek megfelelően fogják megtenni, melynek
érdekében egyeztetéseket fognak lefolytatni az önkormányzattal
is.
A
hulladékgazdálkodás
helyzetéről,
annak
helyi
vonatkozásairól is beszélt, mint azt elmondta, a leggyakoribb
problémaként jelentkezik az edénytörés, melynek oka, hogy a

Czaun János, a hulladékkezelési szolgáltató ügyvezetője készségesen
válaszolt a felmerülő kérdésekre

Az ügyvezető az első kérdésre adott válaszában kifejtette, a
szerződésben foglaltak alapján a begyűjtött hulladéknak harminc
százaléka lehet komposztálható. Elszállítják a többletzsákba
helyezett lombot a házaktól, de ha valaki nagyobb mennyiséget
helyez ki – egyszerre mondjuk húsz zsákot –, akkor azt csak több
részletben tudják elvinni. Hangsúlyozta, környezetvédelmi
szempontból a legjobb a biológiai aktivitás megőrzése, ezért
lehetőség szerint a komposztálást javasolta a lakosságnak és
felhívta a figyelmet a gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtésre,
melyre Zircen minden hónap harmadik szerdáján kerül sor.
A második kérdéssel kapcsolatban az önkormányzattal
történő egyeztetést látja szükségesnek. A lomtalanításra utalva
megjegyezte, az okoz problémát, hogy az emberek által használt
köznyelvi lom fogalma nem egyezik meg a szakmai lom
fogalmával. Ez bizony okozott konfliktust a kollégái számára is a
zirci lomtalanítás során, és egyetértett városunk vezetőjével
abban, hogy ezek az állapotok nem tarthatók fenn, ezért kell
tárgyalásokat folytatniuk.
A második napirend keretében az állampolgárok által
felvetett javaslatok, közérdekű bejelentések megvitatására nyílt
lehetőség. KG
ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP
Felelős kiadó: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
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Az újság példányonkénti ára: 200,- Ft. Előfizetési díj félévre (12 lapszám)
2.400,- Ft, egy évre (24 lapszám) 4.800,- Ft.
Megrendelhető a kiadónál, a www.zirckultura.hu honlapról letölthető
formanyomtatvány kitöltésével.

4

ZIRC ÉS VIDÉKE - KULTÚRA

2021. november 26.

Zirc és az apátság története elválaszthatatlan
Interjú dr. Vida Beáta történésszel a Zircről megjelent könyvpáros kapcsán
A közelmúltban került bemutatásra a Zirc története
könyvsorozat első két kötete, amely Zirc középkori
és újkori történetét ismerteti. A szerzővel, dr. Vida
Beáta történésszel, a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház munkatársával, jelenlegi
megbízott igazgatójával beszélgettünk.

tükrében. Összehasonlításokat is végeztem, ami azt jelenti,
hogy majdnem minden egyes tétel, megállapítás, ami leírásra
került, további kutatás alapjául szolgálhat. Tehát az
alapkutatás azt jelenti, hogy felhívtam a figyelmet bizonyos
problémákra, amit alátámasztottam hiteles forrásokkal, és
ezek még tovább fejleszthetőek.

– Mikorra nyúlik vissza a Zirccel történő kapcsolatod?
Úgy tudom, már azelőtt is kutattad a ciszterci rend
történetét, hogy idekerültél.
– Valóban, már a szakdolgozatomat is a ciszterci rend
történetéből írtam, mellyel a kétezres évek elején kezdtem el
ismerkedni, amikor önkéntesként egy ásatáson dolgozva a
Szepességben
található
savnyiki
ciszterci
apátság
alapkutatását, feltárását kaptuk feladatul. Ekkor került a
látókörömbe Zirc, hiszen itt volt a középkorban a ciszterciek
egyik legjelentősebb apátsága. 2014-ben kerültem a
múzeumhoz, és akkor kezdtem meg a kutatómunkámat, ám
ekkor már nem pusztán a rend volt a középpontban, hanem a
település története.
– Idáig vezethető vissza a két könyv, amit most a
kezünkben tarthatunk?
– Maga a kézirat nem itt kezdődött. 2008-ban készült el
a szakdolgozatom, ez alkotja a vázát és az alapját a
köteteknek. „A ciszterci rend története a magyar királyságban
különös tekintettel a zirci apátságra” címet az indokolja, hogy
a középkori időszakot tekintve nagyon gyér forrásadottsággal
rendelkezünk, és ahhoz, hogy be tudjuk mutatni a település
történetét, az alapítóval, a földesúrral kell elsősorban
foglalkozni, mely az apátság volt. Az apátság pedig része a
ciszterci rend történetének, és ezért volt szükség egy tömör,
de közérthető, értelmezhető bemutatására a rendnek a
középkori Magyarországon.
– Megjelent már egy kis előzetes a zirci írott sajtóban a
Dubniczay Napok Zircen program keretében bemutatásra
kerülő
könyvekről,
és
akkor
említetted,
hogy
alapkutatásokat tartalmaznak a kötetek, hiszen közel száz
éve, hogy Zircről megjelent egy történeti mű. Az
alapkutatáson konkrétan mit értünk és milyen kutatási
eredményeket sikerült felszínre hozni?
– Nemcsak Zirccel kapcsolatban, hanem a rendet illetően
is a fő csapásirány Békefi Remig apát idejében történt. A 19.
század legvégén, a 20. század elején zajlottak ezek a
kutatások. A ciszterci rend leltára helyben volt, és az abban
található információkat publikálták. Zirc történetét utoljára
1930-ban adták ki, Horváth Konstantin ciszterci szerzetes
szerzőségében. Az alapkutatás azt jelenti ebben az esetben,
hogy az elmúlt száz évben óriási fejlődés történt a levéltári
anyagok ismeretével és hozzáférhetőségével kapcsolatban. A
középkori forrásokat digitalizálták, elérhető szinte mindenki
számára az interneten, ami persze nem jelenti azt, hogy bárki
el tudja olvasni, hiszen középkorban íródott oklevelekről,
összeírásokról van szó. Ezek új értelmezést is nyerhetnek,
ugyanis az európai levéltárak is megnyíltak, a külföldön
publikált könyvek, ismeretek eljutnak hozzánk, ami egy
nóvum lehet, olyan szemszögből próbáltam megközelíteni az
eseményeket, amelyekről eddig nem nagyon lehetett olvasni.
A bencések és a pálosok esetében már egy hasonló kutatás
lezajlott, a ciszterciek fehér foltnak számítanak ebből a
szempontból a kutatás terén. A kézirat készítése során több
szakértővel is konzultáltam a részeredményeket, a legtöbbet a
könyv lektorával, dr. Hunyadi Zsolttal. Ezzel elindítottunk
egy összehasonlításra alkalmas anyagot, megpedzegettem
néhány témát, kidolgoztam feltételezéseket és elméleteket,
melyeket bizonyítani próbáltam a gyér forrásadottság

„Az első európai parlamentnek nevezik a
ciszterci rend gyűléseit.”
– Milyen nehézségek, esetleges problémák merültek fel a
kutatómunka során, és ezeket hogyan sikerült áthidalni?
– A legnagyobb nehézség a forrásoknak a hiánya, főleg a
középkori történelmet illetően. Óriási segítség volt, konkrétan
a település történetével kapcsolatban is, hogy a ciszterci rend
egy központosított intézmény az alapításától kezdve, ami azt
jelenti, hogy egységesített szabályzatok szerint működik. A
kutatók rendszeresen az első európai parlamentnek nevezik a
ciszterci rend gyűléseit, melyeken minden egyes apátság
képviselője megjelent és megvitatták az esetleges
problémákat. Így nem csak az apátságokról és a bennük élő
szerzetesekről, hanem a körülöttük kialakult falvak
történetéről is információkat szerezhetünk.

Közel száz évet kellett várni arra, hogy újabb könyv jelenjen
meg Zirc történetéről. Alapkutatásokat tartalmaznak a kötetek

– Elsősorban kiknek ajánlod ezeket a könyveket?
Mennyire olvasható, emészthető?
– Bízom benne, hogy olvasható és emészthető. A
múzeumban jó gyakorlat a múzeumpedagógiai foglalkozások
tartása, fel vagyunk készülve arra, hogy különböző
korosztályok számára tartunk előadásokat, foglalkozásokat,
amelyek kutatáson alapulnak, de a saját nyelvükre lefordítva,
érthető, értelmezhető módon. A könyvben is próbáltam a
közérthetőségre
törekedni,
az
idegen
kifejezéseket
elmagyaráztam, körbeírtam történéseket, eseményeket,
hivatkozások találhatók a lábjegyzetekben. Több olvasószerkesztője, lektora is volt a kéziratoknak, és mindenki olyan
szemmel nézte át a köteteket, hogy ne csak a szakma számára
legyen olvasható, egyértelmű, érthető, hanem bárki, aki
rendelkezik alapvető iskolai információkkal, történelmi
tudással, fel tudja dolgozni, értelmezni, és esetleg még élvezze
is.
(Folytatás a következő oldalon.)
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„Az apátság mindenkori vezetője volt Zirc
földesura.”
– Középkorról és újkorról beszélünk, de ha egy kicsit
konkrétabban le tudnád fedni ezeket a korszakhatárokat,
hogy mettől meddig tart az első kötet, mettől meddig tart a
második kötet, és ha egy kicsit jellemeznéd az akkori Zircet,
milyennek kell elképzelnünk?
– A korszakhatárok adottak voltak. Van egy nagyon rövid
visszatekintés a benedeki kezdetekre a hatodik századból. A
ciszterci rend keletkezése a 11-12. századra vezethető vissza,
és ezzel egyidőben kezdődnek a zirci események is. Fontos
tudni, hogy a ciszterciek nem Zircre, hanem a Bakonyba
jöttek, itt alapították meg az apátságukat, rendelkeztek egy
kezdetleges lakóhellyel, amely szintén nem Zircen, hanem a
Bakonyban volt, és maga a Zirc településnév, megnevezés
csak a későbbi időben jött létre. Az első kötet a 16. századig
nyúlik vissza. A mohácsi csatát szokták emlegetni
korszakhatárnak, ami politikatörténeti szempontból egy
követhető esemény, de a mindennapokban nem jelentett egy
olyan korszakhatárt, hogy augusztusban még a középkorban,
szeptemberben már az újkorban vagyunk. Itt is ez történt,
nem 1526-ban, hanem az 1550-es években ért véget a
középkori történet, ugyanis a szerzetesek elköltöztek, a falu
lakói gyéren maradtak jelen, és elkezdődött a török uradalom
időszaka. Ez az időszak a kezdete a második kötetnek,
melynek elején a 16-17. századnak egy bevezetője található, és
eljutunk egészen 1814-ig, ami egy jelentős korszakhatár a
település, a szerzetesek, a lakosok életében, ugyanis ekkor
Zirc lett a ciszterci rend központja, új, magyar apátja lett a
rendnek, és új felfogás, rendszer alapján kezdték el irányítani
a települést, a birtokokat és az apátságot is. Fontos
megjegyezni, hogy a település és az apátság története nem
választható el egymástól, ugyanis az apátság mindenkori
vezetője volt Zirc földesura, őtőle függött a település
fejlődése. Hangsúlyoznám továbbá, hogy Zircre nem csak
önálló településként kell gondolni, hanem mint a zirci
uradalomnak a központjára, mivel egy apátságot és a
körülötte létrejött falut nem tudták volna fenntartani abból a
kezdetleges településből, ami a 18. században kialakult.
Szükség volt a birtokokra, egyéb jövedelmekre, amiből el
tudták látni a lakókat is, illetve a későbbiek során iskolákat
tudtak alapítani, fenntartani, hiszen ekkor már többszáz
szerzetesről beszélhetünk az apátságban.
– A könyvek szerkezetileg hogyan épülnek fel?
– Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogyan legyenek
felépítve a kötetek. Végül azt a lehetőséget választottam, hogy
megpróbáltam elkülöníteni az eseményeket és a csoportokat.
Külön fejezetek szólnak a rend történetéről, külön
fejezetekben olvashatunk az apátság történetéről, és el
vannak választva a település történetére vonatkozó
szakaszok. Az első kötet bevezető fejezete egyetemes
rendtörténet, majd magyar történettel folytatódik, ezt
követően pedig elkezdődnek a zirci események, amelyek a
királyi udvarház meglétével, illetve a bakonyi ispánság
kérdésével foglalkoznak a középkorban. Egy listával is
bővítettem az első kötetet, ahol a zirci elöljárókat soroltam
fel, ami azért is fontos, mert, ahogy korábban említettem, a
mindenkori apát volt a földesúr. A következő kötet hasonló
elvek mentén épül fel, a 17. század történéseit egyetemesen
próbálja meg bemutatni. Heinrichau és Zirc kapcsolata a
következő fő téma a kötetben, ugyanis a sziléziai, ma
Lengyelországban
található
Heinrichau
apátságából
élesztették újjá Zircet, egy hatalmas korszakhatár volt a
település történetében, hogy a 18. század legelején fel kellett
építeni, majd jogilag újjá kellett alapítani a települést. Ebben
a kötetben is külön taglalom az apátságot, illetve a falu
történéseit érintő eseményeket, ezért is lett egy kicsit
sejtelmes a címe a könyvnek: „Zirc és az apátság története az
újkor hajnalán”. Az apátság szempontjából ugyanis egy
nagyon stabil határt, az 1814-es évet találtam az események
lezárásául, ekkor történt Dréta Antal apát kinevezése. A
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település mindennapjai azonban nem voltak ennyire szoros
kapcsolatban az apátságéval, ezért itt megpróbáltam a 18.
század végén véget vetni a történéseknek, ugyanis egy olyan
óriási fejlődés ment végbe a 19. század legelején, mely
alapvetően megváltoztatta a település jellegét, struktúráját.
Ebben a korban a földművelő, gazdálkodással foglalkozó
lakosságból fizikailag, területileg is kiváltak az iparosok, új
utcákat nyitottak, új településrész jött létre Zircen, ami
megérdemelne egy következő, nagyobb lélegzetvételű
munkát.
– Kik voltak a támogatók, akiknek köszönhetően
létrejöttek ezek a könyvek, illetve a közreműködők, akik
segítették a munkádat?
– Két pályázati lehetőséggel is éltünk a könyv kiadása
kapcsán. Az egyik a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási
Kollégiuma, amely szép összeggel támogatta a könyv
kiadását. A másik a „Veszprém-Balaton 2023 Európa
Kulturális Fővárosa” program volt, melynek keretein belül
támogatást nyert az a rendezvény, amelyen bemutattuk a
köteteket, a pályázati forrás egy része pedig közvetlenül a
könyvek tördelésére, nyomtatására lett fordítva. Ahhoz, hogy
a kutatás megvalósulhasson, nagyon jó kapcsolatot kellett
kialakítani a levéltárakkal és a forrás őrzőivel, ami többéves
munkára vezethető vissza. Szakmai szempontból pedig a
legnagyobb segítséget a lektorok jelentették, akikkel
bármikor konzultálhattam, ha egy új ötlet született, vagy
kérdés merült fel. Nagyon sok közreműködője volt a
könyveknek, viszont a legnagyobb segítséget a munkatársaim
jelentették, akik egyrészt biztosították a zavartalan
munkavégzésemet, másrészt pedig elviselték a kutatás során
jelentkező problémákkal járó stresszt. Nem szabad
megfeledkeznem arról sem, hogy 2016-ban állandó
munkahelyem jött létre a múzeumban Zirc Városi
Önkormányzatnak köszönhetően.
– Hol kaphatók a könyvek? Aki el szeretne mélyedni
Zirc középkorában, újkorában, annak hova kell mennie?
– Jelenleg intézményünk, a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház ajándékboltjában kaphatók a
könyvek. Folyamatban van az egyéb elérhetőségek biztosítása
is, ám aki szeretne biztosra menni, azt szeretettel várjuk a
boltunkban.

„Egy kutatásnak soha sincs vége, a könyvvel
megálljt parancsolunk.”
– Egy könyvsorozatról beszélhetünk, melynek az első
két kötete már napvilágot látott. Hogyan folytatódhat a
kutatómunka? Beszéljél egy kicsit a további tervekről!
– Egy ilyen kutatásnak soha sincs vége, de ahhoz, hogy
egy könyv létrejöhessen, egy bizonyos ponton megálljt kell
parancsolni, és a rendelkezésre álló szöveggel kell dolgozni,
szükséges azt az utolsó pillanatig pontosítani. A fizikai
kutatás, a levéltári feltárás folyatódik, jelen pillanatban is
feldolgozás alatt áll több téma. A cél az volt, hogy nem
egyszerzős sorozatot szeretnénk létrehozni, ugyanis egy
kutató nem lehet jártas minden egyes történelmi korszakban,
azzal számoltunk, hogy több szakértő fogja megjelentetni a
Zirccel és környékével kapcsolatos publikációkat. Annyit
talán elárulhatok, hogy a jövő évre terveztünk két következő
kötetet is. Az egyik a ház történetéről fog szólni, ugyanis a
Dubniczay-, Reguly-ház az újjáalapított település egyik
legrégebbi épülete, a múzeumnak ad otthont, amely egy teljes
körű felújításon esett át, és ezt a tényt szükséges
dokumentálni.
Kiemelném,
hogy
egy
nagyszerű
szerzőcsapatot sikerült összehozni erre a kötetre. Külső
megkeresésre egy Zirc prominens személyeiről szóló kötetet
is szeretnénk a sorozatban megjelentetni, folyamatban van
már néhány
kéziratnak a feldolgozása.
Emellett
természetesen folytatódik a település történetének további
feltárása is, de hozzátenném, a 19-20. század olyan bőséges
kínálattal rendelkezik, ami több időt igényel, hosszasabb
folyamatról lesz szó. KG
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„Egymástól tanulni, együtt cselekedni”

Zircen forgatott a Duna Televízió

Zirci delegáció Admontban

A Zirci Országzászló Alapítvány önzetlen, értékmentő
tevékenységére már az országos média is felfigyelt,
riportot készítettek róluk, mely hamarosan adásba
kerül.

50 évvel ezelőtt hivatalosan is testvérvárossá vált a
németországi Pohlheim és az ausztriai Admont. A
két város vezetése szerette volna, ha ezen a fontos és
történelmi ünneplésen
Pohlheim
két másik
testvértelepülése, Zirc és Strehla is részt vesz.
Az Európai Unió által támogatott partneri találkozó
mottója: „Egymástól tanulni – együtt cselekedni a
partnerségben”. Ez a gondolat állt a több napos program
középpontjában.
A projekt részeként Admont, Zirc és Pohlheim
Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete rajzpályázatot hirdetett
helybéli iskolák diákjai számára: „Az én hazám az Európai
Unióban” címmel.
A pályázat célja az volt, hogy erősítsék a városok
kapcsolatát.
Küldöttségünk a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjai által készített 16 pályaművel érkezett a festői
Admontba. Az alkotások a helyi iskola aulájában kerültek
kiállításra. A kiállítást az iskola igazgatónője és Admont
polgármestere nyitotta meg az iskola diákjai, meghívott
vendégek számára. A kiállítás november közepéig
Admontban látható. November 23-tól a pohlheimi
polgármesteri
hivatalban
tekinthető
meg,
majd
előreláthatólag február végén érkezik a 42 pályamű Zircre. A
legjobb alkotások elismerésben részesülnek.
A kiállítás megnyitója után az admonti tűzoltóság, a
mentőállomás és a hegyimentő-szolgálat bázisa is fogadta a
delegációk tagjait.
Az 50. évforduló alkalmából az este folyamán ünnepélyes
keretek között köszöntőbeszédek hangzottak el a
polgármesterek és a testvérvárosi egyesületek részéről. A
pohlheimi „Die Mollys” és a helyi fúvós zenekar színvonalas
előadásai is hozzájárultak az este jó hangulatához.

Vasárnap délelőtt az admonti Szent Balázs bencés rendi
apátság kolostortemplomában ökomenikus istentiszteleten
vehettek részt a vendégek, amely során a helyi apát mellett a
pohlheimi delegációból gyakorlati teológiát oktató professzor
szolgált.
A nap folyamán a világ legnagyobb kolostori
könyvtárában (Steierország legősibb kolostorában) és a
múzeumban kalandozhattak a csoportok.
A szervezők bíznak abban, hogy a kapcsolat a városok
között továbbra is aktív lesz, hogy a városok vezetői és lakói
fontosnak érzik az európaiság részeként való kölcsönös
együttműködést.
Barcsai Beatrix, Dr. Buda Imre

November 20-án járt Zircen a Duna TV stábja. Jóembert
keresünk című magazinjukban önzetlen, a szabadidejüket egyegy ügy érdekében nem sajnáló civileket mutatnak be.
– Megtisztelő és lélekemelő volt számunkra, hogy egy
közszolgálati televízió érdeklődést mutat a tevékenységünk iránt
– mondta Bittmann Károly alapítványi titkár, amikor beszámolt
a részünkre a forgatás pillanatairól. Több órát töltött el a stáb
Zircen, ő volt az, aki
végigkalauzolta a médiát
azokon a helyeken, ahol
civil munkásságuk keze
nyomát láthatjuk.
Az útszéli keresztek
megmentése,
felújítása
került
fókuszba,
a
televíziós
munkatársak
meg is örökítették, ahogy
az alapítványi tagok az első, 2003-ban felújított Patkó-kereszt
restaurálásán szorgoskodnak, majd ellátogattak a Rákóczi térre
és az Arborétum melletti Kari-ivókúthoz is.
A tizenhárom perces riport december 5-én, vasárnap 9:40től látható a Duna Televízióban. (KG, Fotó: Boross László)

Felújított túraúttal várjuk a Mikulást
Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület tagjai újrafestették és
rendbe tették a ZIRC30 körtúrák Pintér5 szakaszát az
egyesület december 4-ei Mikulás-túrájára készülve.
Ragyogó őszi szombaton
találkoztunk a Művelődési
Ház előtt, hogy önkéntes
munkával idén is rendbe
tegyük az egyesületünk
által 2014-ben elkészített,
és azóta is gondozott
Pintér5
útvonalat.
A
remek hangulatú nap
során
a
Csombor
Mariann, Encz Ica, Kaszás Béla, Lamszider József, Müllerné
Wenczel Rita, Stenger Kató, Szalayné Marika, Sztana Éva,
Valler János, Valler Szilvia és kislánya Bori, valamint
keresztlánya, Hanna összetételű csapatunk megtisztította, jól
láthatóvá tette, és ahol kellett, újra festette a fák törzsén,
sziklákon elhelyezett kék félkör jeleket.
Megtisztítottuk, ezzel járhatóbbá tettük a fakivágások után
ágakkal teli útszakaszokat, és az örömünkre most nem túl sok
szemetet is összeszedtük. A rendszeresen túrázó, az erdőt jól
ismerő két elsős kislány végig példamutató szorgalommal vette
ki részét a munkából, és közben sok gombát is találtak, aminek
ellenőrzése Valler papa dolga volt. Menetközben kigondoltuk a
tervezett Mikulás-túránk ellenőrző pontjait, a szükséges jelzések
helyeit, és a szendvicsebéd-pihenő alatt a szervezés és a program
lebonyolításának feladatairól is beszélgettünk.
Az elmúlt két évben sok hagyományos vagy újszerű
egyesületi programunkat kellett elhagynunk a járványhelyzet
miatt, és elmaradt a 2014-től folyamatosan megrendezett évi
három ZIRC30 évszakköszöntő túra is. Bízunk abban, hogy a
végig szabadtéren tervezett, kisebb családi, baráti csoportokban,
az aktuális járványügyi szabályok betartásával tervezett Mikulástúránk megvalósításával örömet tudunk szerezni az adventre
készülő zircieknek. (Cikk: Encz Ilona, Fotó: Csombor Mariann)

A Mikulás-túra felhívása a 8. oldalon olvasható.
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Stabil közbiztonsággal a megelőzés az alapvető cél
(Folytatás az 1. oldalról)
A közelmúltban ülésezett a Városházán a Zirci Járás Közbiztonsági Egyeztető
Fórum, melyen pozitív mutatók hangzottak el a Zirci járás közbiztonsági helyzetét
illetően, s ezt az új parancsnok, Róka Attila is megerősíti: – Stabilnak mondható a
Zirci Rendőrőrs, illetve a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területének
közbiztonsági helyzete, kirívóan közösségellenes, sorozat jellegű, erőszakos, illetőleg
a lakosság felháborodását kiváltó eseményről nem tudok beszámolni – mondja
általános értékelésében. Hozzáteszi, történnek kisebb súlyú bűnesetek, így például a
közelmúltban egy zirci szórakozóhelyen helyi, korábban már jogsértő cselekmények
miatt elmarasztalt személyek tanúsítottak megbotránkoztató magatartást, akiket
azonban a kiérkező kollégáik elfogták, előállították, és az eljárást megindították velük
szemben. Megemlíti továbbá, hogy Zirc környéki településeken történt egy négy
eseményből álló lopássorozat, de az ott szolgálatot teljesítő körzeti megbízottaik,
illetve a nyomozóik munkájának eredményeként elfogásra kerültek az elkövetők, és
azóta letartóztatásban vannak.
Összességében megállapítja, hogy évről évre csökken a regisztrált
bűncselekmények száma, a statisztikai adatok is ezt mutatják, és ő is ezt tapasztalja,
amikor egy kis összehasonlításra kérjük a két zirci szolgálati időszaka között.
Hozzáteszi, hogy a javuló közbiztonsági helyzet nagyobb volumenben érthető,
nemcsak járási, hanem megyei szinten is ez a jellemző.

Róka Attila őrnagy nyolc év után tért vissza Zircre, ahol ezúttal már a parancsnoki feladatokat látja el

A járás közlekedésbiztonsági helyzetére is kitér a parancsnok, melynek
viszonyait meghatározza a 82-es főút forgalma. A nyár végi-ősz eleji időszakban
történtek utoljára súlyosabb balesetek, melyek közül egy halálos kimenetelű volt, egy
motorgépjármű-vezető nem az útviszonyoknak, illetve a saját képességeinek
megfelelően választotta meg a sebességet. Annak érdekében, hogy az ősz végi és a téli
szezonban elejét vegyük a baleseteknek, néhány jó tanáccsal is szolgál: fontos, hogy
járművünket felkészítsük a megváltozott útviszonyokra, így például, ha még nem
tettük meg, akkor szereljük fel téli gumiabroncs-készlettel, töltsük fel fagyálló
folyadékokkal, jégoldószerrel, célszerű elhelyezni a csomagtartóban hólapátot,
pokrócot, melegítőszereket. Ugyanakkor hangsúlyozza, nemcsak a járművet, hanem
saját magunkat is fel kell készíteni: alkalmazkodni kell a csúszós útszakaszokhoz, a
megváltozott látási viszonyokhoz és az ünnepek közeledtével a megnövekedett
forgalomhoz is, „egy sokkal türelmesebb vezetői magatartásra van szükség”.
A közelgő adventi időszakban a bevásárlóközpontok körül megnövekedett
forgalom veszélyeire is int a zirci rendőrőrs vezetője, ugyanis, mint mondja, ezek a
helyszínek azok, amelyek a tömeg miatt a zsebtolvajokat is vonzzák, így hát nagyobb
figyelmet kell fordítani az értékeinkre. Az elkövetők megpróbálnak kihasználni
minden kínálkozó alkalmat, hogy megkárosítsák a békés vásárolókat, ezért a
járműben sem szabad látható helyen értéket hagyni. Beszél arról is, hogy nagyon
sokan élnek az internetes vásárlási lehetőséggel, aminek szintén megvannak a
buktatói. Felhívja a figyelmet, hogy csakis bevált, ügyfélszolgálattal rendelkező
weblapról vagy élőben is működő áruház internetes oldaláról történjen a rendelés.

7

Figyeljünk oda az
idős, egyedül élő
személyekre!
Az
átlagember
vagyona
szempontjából a legjelentősebb tétel
az az ingatlan, amiben lakik. Ennek
elvesztése lehet rá nézve a legnagyobb
csapás. Vannak bűnözők, akik olyan
házakra,
lakásokra
„vadásznak”,
melynek tulajdonosa magányos, idős
ember,
vagy
szenvedélybeteg.
Mindkét csoport tagjaira általában
igaz, hogy kevésbé gyanakvók,
könnyen
befolyásolhatók,
megtéveszthetők, akaratuk hajlítható,
így esetükben kedvező esély nyílhat
ingatlanuk csalárd megszerzésére.
Arra is volt példa, hogy jó pénzért
ügyvédek is asszisztáltak ezekhez a
bűncselekményekhez.
Az erre szakosodott bűnözők
nyitott szemmel járnak, mindenütt
keresik
az
alkalmasnak
tűnő
áldozatokat. Megszólíthatják a park
padján egyedül üldögélő férfit, a
boltból nehéz csomagokkal hazafelé
tartó nőt, de a sarki kocsma
törzsvendégét is. A kapcsolatfelvétel
helyszíne bárhol lehet, majd miután
kiderül, hogy a kiszemelt célpont
rendelkezik saját tulajdonú otthonnal,
„becserkészése” már a lakásán
folytatódhat. Gyakran előfordul, hogy
felajánlják az idős személynek, hogy
gondozzák, otthonát tisztántartják,
főznek rá, esetleg eltartási szerződés
kötését
javasolják.
Azután
megtörténhet, hogy nem eltartási,
hanem ingatlan adásvételi szerződést
íratnak alá vele, anélkül, hogy az
abban
feltüntetett
vételárat
ténylegesen átadnák részére. Ezt
követően a sértett utcára kerülhet,
aminek van egy még rosszabb
alternatívája is. Ez utóbbi esetben
„jóakarói” befogadják, azonban új
lakóhelye lehet, hogy az ország másik
felében
lesz.
Otthonául
nagy
valószínűséggel egy fűtetlen, komfort
nélküli melléképület fog szolgálni,
ahol komoly nélkülözések mellett éli
majd életét, járandóságait pedig
mások fogják felélni, úgy, hogy abból
ő csak alamizsnát kap.
Számos
ilyen
jellegű
bűncselekményt sikerült megelőzni,
vagy megszakítani. Ezek hátterében
mindig ott állt egy az áldozat
környezetében élő vagy ott dolgozó
kulcsszemély (pl. vidéki polgármester,
falugondnok, szociális gondozó), aki
idejében gyanút fogott és rossz
érzéseit megosztotta a hatóságokkal,
akik még idejében meg tudták
szakítani a tragédia felé tartó
eseményeket.
Forrás: Veszprémi Rendőrkapitányság
megelőzési hírlevele, novemberi szám
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Zirci lövészérmek az országos döntőben MOZGÓ VILÁG
Két dobogós helyezést is elértek a
Lövész
Klub
Zirc
Egyesület
növendékei a VI. Görgey Artúr
Kupa
országos
döntőjében,
melynek Komárom adott otthont.
A
versenyzők
iskolájuk
képviseletében vettek részt a hős
honvéd
tábornok
emlékére
kiírt
lövészviadalon.
A Lövész Klub Zirc Egyesület tagjai
közül
középiskolás
kategóriában,
légpuska
versenyszámban
Jakab
Márton második, Dömsödi Renáta
harmadik helyezést ért el.
Varjas
József
klubelnök,
a
sportlövők felkészítője az eredmények
kapcsán kiemelte, hogy a fiatalember
először
fogta
kezében
ezt
a
fegyvernemet,
korábban
mindig
légpisztollyal lőtt, míg a leányzó, a zirci
III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola diákja élete első versenyén vett
részt, s mindjárt dobogóra állhatott.

Dömsödi Renáta és Jakab Márton a
díjakkal
Dömsödi Renáta és Jakab Márton a díjakkal

A zirci lövészklub más versenyeken
is
eredményesen
szerepelt
a
közelmúltban. A „Pápai Ősz” elnevezésű
megmérettetésről is több éremmel
tértek haza. Az ifjúsági lányok között
Bittmann Teréz légpuska és légpisztoly
húszlövéses számban is második
helyezést ért el, a fiúknál Jakab Márton
a második legjobb célzó volt a
légpisztolyos számban. A serdülő lányok

ZIRCI PROGRAMAJÁNLÓ
November 27.
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház:
Szent Borbála-nap, Bányászat a művészet tükrében
 14:00: „Szeretettel a művészet és az emberek iránt” – a
Bér Júlia emlékszoba átadása. A vendégeket köszönti: dr.
Vida Beáta, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház megbízott igazgatója. „Látogatás Júlia
szobájában” – Bér Júliára emlékezik Szűcs István Miklós
okl. képzőművész, középiskolai tanár. Megnyitó beszédét
Csaba Lilla tolmácsolásában hallhatjuk.
 15:00: Rác Csenge grafikus tanár tart előadást a
sokszorosító grafikai eljárásokról.
 15:30: Kézműves-foglalkozás, melyen linómetszés és
díszített mézeskalács készítésére nyílik alkalom.
 16:00: „Bányászvasárnap” – Bér Júlia festő- és
grafikusművész bányászati témájú alkotásainak, valamint
Bariczáné Szabó Szilvia magángyűjteményből származó
bányászati témájú szobrainak közös tárlata. Köszöntőt
mond: dr. Vida Beáta. Ezt követően Cseh Julianna, a
Tatabányai Múzeum munkatársa tart előadást a selmeci
hagyományokról.
Rákóczi téri Diákfórum:
17:45: I. Adventi Gyertyagyújtás Pápicsné Jakab Johanna
evangélikus lelkész ünnepi gondolataival.

December 4.
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház:
 16.00: Mézeskalács-falu kiállítás megnyitója
 16.45: Mikulás-várás – Zenés műsor óriásbábokkal
Rákóczi téri Diákfórum:
17.45: II. Adventi Gyertyagyújtás Petrikné Sáfrány Judit
ünnepi gondolataival a Zirci Baptista Gyülekezet nevében.
A rendezvényeken az aktuális járványügyi szabályok érvényesek.

között Szöllőskei Hanga légpuskában és
légpisztolyban is első helyezett lett. A
serdülő fiúk mezőnyében Tátrai
Zsombor második helyen végzett
légpuska húszlövéses számban.
A szomszédvári Szent László Kupán
is érdekeltek voltak a zirciek.
Bakonyszentlászlón Papp Kevin, Tátrai
Zsombor, Szöllőskei Hanga és Jakab
Márton zárta éremmel a versenyt.
Két minősítő versenyen is részt vett
a Lövész Klub Zirc, Móron és
Székesfehérváron.
A
licenccel
rendelkező versenyzők közül Varjas
József és Bagi István első osztályú
módon vizsgáztak a céltábla előtt, és a
licenccel nem rendelkező Menyhárt
Réka is megfelelt a minősítésnek, pedig
csak két hónappal ezelőtt kezdett bele a
sportágba.
A rutinosnak számító versenyzők
mellett a zirci egyesület több újoncot
vonultatott fel a versenyeken, és
folyamatosan érkeznek a klubba a
lövészet iránt érdeklődő fiatalok. KG

HÓ-OLVASÓ PÁLYÁZAT
A Békefi Antal Városi Könyvtár versenyt hirdet 15 éves korig:
minden elolvasott mesekönyv, regény, verseskötet után egy
hógolyó a jutalom, amit a gyerekek feltehetnek a hóember
pocakjára. A pályázat december 7-től 2022. január 29-ig tart.

MIKULÁS TÚRA
Az Erdélyi Baráti Kör
Egyesület
a
Művelődési
Házzal partnerségben egy
játékos túrát hirdet zirci
családoknak december 4-re
a Pintér5 útvonalon.
 9-10 óra között a Művelődési Ház (Alkotmány u. 14.) elől
a Mikulás segítségével indítjuk a családi, baráti
csapatokat, egyéni túrázókat, akiknek egy térképes
útvonalleírás segítségével kell majd bejárniuk az 5 km-es
körtúra izgalmas feladatokkal tarkított útvonalát.
 Célállomás a Pintér-hegyi Parkerdő pihenőhely
játszótere, filagória faházánál lesz, ahol a Mikulással
együtt várjuk a beérkezőket.
 A túra során két ellenőrzőpontot kell majd megtalálni: az
első a línia tetején álló magaslestől jobbra található
tisztáson lesz, a második a Fiatalító forrásnál. A két
állomáson és a célban is vidám, játékos feladatok várják a
résztvevőket: elrejtett dolgokat kell találni, képeket
összerakni, totókat megfejteni, mikulásos dalokat,
verseket énekelni és elmondani – sok-sok meglepetéssel
és ajándékokkal várunk mindenkit!
 A Pintér-hegyi célállomáson forró teát, vajas-lekvároszsíros kenyeret kínálunk a beérkezőknek, zene szól majd,
és a Mikulással együtt vidám hangulatban töltjük el
együtt a napot.
Mindenkit szeretettel várunk!

