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Egy különleges ékszer kilenc betűvel
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
mártírjaira emlékezett Zirc városa az Aradi
Vértanúk Emléknapjának 170. évfordulóján.
Csaba Lilla, az ünnepséget szervező Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársa
köszöntötte az esős időjárás miatt a Városháza nagytermében
összegyűlt polgárokat. Az ünnepi műsort Simányi Viktória, a
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjának szavalata nyitotta.
Ünnepi beszédet dr. Kedves Gyula, az Országgyűlési
Múzeum szakmai főtanácsadója mondott. Felidézte a
történelmi hátteret, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc megtorlásához vezető utat. Mint azt elmondta,
a császári birodalom egyik fele, amely az önkényuralom
eszközeivel akarta modernizálni az államot, szembekerült a
demokratizálás felé haladó Magyarországgal, és ebben a
vitában nem tudtak dűlőre jutni. 1849. április végére az alig
egy éve felállított honvédsereg fegyverrel védte meg a kivívott
jogainkat, a polgári Magyarország megteremtését lehetővé
tevő alkotmányt. Mindenütt az ország szegélyére szorították a
királyi-császári haderőt. „Nekünk nem volt akkora erőnk,
hogy végképp megsemmisítsük az ellenfél haderejét, az
ellenfélnek pedig nem volt akkora ereje, hogy ránk tudja
kényszeríteni az akaratát. Kellett egy szövetséges, és mint

Dr. Kedves Gyula ünnepi beszéde a Városházán

annyiszor a történelem folyamán, hazánknak nem akadt
szövetségese, a császári hatalom viszont szerzett magának egy
szövetségest, a cári Oroszországot, amely lefogta
Magyarországot.” (Folytatás a 3. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
Tájékoztató a 2. oldalon és melléklet a 6-7. oldalon:
egy polgármesterjelölt és kilenc képviselőjelölt élt
lapunkban a bemutatkozás lehetőségével.

Látogatásukkal még
édesebb lett a városunk
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete szakmai
kirándulást és konferenciát szervezett Zircre. A rendezvény
vendéglátója Vincze Lajos, az Ipartestület Veszprém megyei elnöke
és Vincze Ferenc, a Pepe cukrászda tulajdonosai voltak. A
vendégeket Ottó Péter polgármester köszöntötte. (10. oldal)

Közel öt millió forintos vissza nem térítendő támogatásban
részesült Zirc Városi Önkormányzat a „Szabadságkoncert Zircen”
elnevezésű program megvalósítására a Magyarország Kormánya
által létrehozott „30 éve szabadon Emlékbizottság” pályázatán.
A pályázati támogatás eredményeként október 25-én
Szabadságkoncertre kerül sor Zircen, melyen a helyi és térségi
amatőr művészeti csoportok mellett olyan neves zenekarok,
előadók lépnek fel, mint a Bikini együttes és Vastag Csaba
énekes előadóművész. (Részletes program a 9. oldalon.)
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati
polgármester és képviselő, valamint nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásáról
Zirc város választópolgárai az elmúlt választásokhoz hasonlóan 7
szavazókörben adhatják le a szavazataikat, melyek a következők:
001. sz. szk.: Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház) - akadálymentes
002. sz. szk.: Köztársaság u. 9. (III. Béla Gimnázium) –
akadálymentes
003. sz. szk.: Deák Ferenc utca 26. (volt Zeneiskola)
004. sz. szk.: József A. u. 1. (Városi Könyvtár) - akadálymentes
005. sz. szk.: Bakonybéli utca 5. (Vízmű) - akadálymentes
006. sz. szk.: Rákóczi tér 3-5. (Zirci Reguly Általános Iskola)
007. sz. szk.: József Attila utca 17-19. (Zirci Erzsébet Kórház SZTK)
- kijelölt szavazókör – akadálymentes
A szavazókörökben a helyi önkormányzati és a nemzetiségi
önkormányzati
választásra
vonatkozóan
névjegyzékbe
felvett
választópolgárok adhatják le a szavazataikat az állandó vagy
tartózkodási lakóhelyük szerinti szavazókörben. Zirc városban
tartózkodási hellyel rendelkező választópolgároknak kizárólag akkor van
lehetőségük szavazataikat leadni, ha előzetesen – a jogszabályban
meghatározott határidőn belül – az átjelentkezésüket az állandó
lakóhelyük szerinti Helyi Választási Irodába benyújtották.
Érvényesen szavazni
- a polgármester választására vonatkozó szavazólapon legfeljebb 1
jelöltre,
- a helyi önkormányzati képviselők választására vonatkozó
szavazólapon legfeljebb 8 jelöltre,
- a megyei közgyűlés tagjainak választására vonatkozó szavazólapon
legfeljebb 1 listára,
- a települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására vonatkozó szavazólapon legfeljebb 5 jelöltre,
- a területi német nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására vonatkozó szavazólapon legfeljebb 1 listára,
- az országos német nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására vonatkozó szavazólapon legfeljebb 1 listára és
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- az egyéb területi és országos nemzetiségi önkormányzati
képviselők választására vonatkozó szavazólapokon szintén legfeljebb
1 listára
lehet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi önkormányzati képviselő, illetve
települési német nemzetiségi képviselő jelöltekre vonatkozóan megadott
„legfeljebb” megjelölhető szavazatnál kevesebb számú jelöltre leadott
szavazólap – amennyiben azt a megfelelő jelöléssel ellátták – érvényes
(pl. ha valaki helyi önkormányzati képviselő jelöltek közül csak 5 főt jelölt
meg vagy a települési német nemzetiségi képviselő jelöltek közül csak 3
főt jelölt meg).
Érvényesen szavazni a jelölt melletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október
13-án 19.00 óráig tart.
Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában
foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül
tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon.
A szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem
valósítja meg a b) és c) pont szerinti tilalom sérelmét.
Kérünk minden választópolgárt, hogy a Szavazatszámláló
Bizottságok munkáját türelmükkel elősegíteni szíveskedjenek.
A Választási Információs Szolgálat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Zirci székhelyén (Városháza 8420 Zirc, Március 15. tér 1., emelet 204.
iroda) működik. Telefon: 06-88/593-702, 06-30/439-3016, e-mail:
bereczkine.krisztina@zirc.hu, postacím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Bővebb információ: www.valasztas.hu, www.zirc.hu

Bereczkiné Papp Krisztina
Helyi Választási Iroda Jogi és Informatikai Vezető-helyettes
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Befejeződött a zirci óvoda felújítása
Zirc Városi Önkormányzat 197,74 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert el az Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap
Területés
Településfejlesztési Operatív Programjából a Zirci
Benedek
Elek
Óvoda
épületének
és
eszközállományának a munkába állás javítása
érdekében megvalósítandó fejlesztésére.
Közel kétéves megvalósítási időszak során az épület régi
része teljesen megújult: homlokzati és födém hőszigetelés
készült, új tornaszobát alakítottak ki, a konyhákat a mai kor
előírásai szerint alakították át, valamint megújultak a
fejlesztő terek is. Napelemes villamosenergia és
napkollektoros melegvíz-termelés került
kialakításra,
korszerű világítótesteket építettek be, ezzel az épület
energiafüggősége jelentősen csökkent. Projektarányos
akadálymentesítés keretében új bejáratot és akadálymentes
vizesblokkot alakítottak ki. Bővült az óvodai parkoló is, így
már 23 normál és 1 akadálymentes férőhely áll rendelkezésre,
ez a megnövekedett igényeket
jobban ki tudja szolgálni. A
projekthez kapcsolódóan nagy
értékű eszközbeszerzésre is sor
került: új udvari játékokat
telepítettek, bútorokat, konyhai
gépeket, informatikai eszközöket
és mozgásfejlesztő eszközöket
vásároltak.
A projekt megvalósítása szeptemberben befejeződött, a
gyerekek, óvónők birtokba vették az új eszközöket,
helyiségeket.

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Veszprém
Megyei Önkormányzattal együttműködve
2020. ÉVRE IS KIÍRJA A BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
HÁTRÁNYOS SZOCIÁLIS HELYZETŰ, ÁLLANDÓ ZIRCI
LAKOS FIATALOK SZÁMÁRA.
A PÁLYÁZATOKAT KIZÁRÓLAG A SZOCIÁLIS
RÁSZORULTSÁG* ALAPJÁN BÍRÁLJA EL
A ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BIZOTTSÁGA.
A részletes pályázati kiírás és a pályázat kötelezően kitöltendő mellékletei
elérhetők Zirc város honlapján, a www.zirc.hu oldal Önkormányzati
információk/Pályázatok menüpont alatt vagy a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5. (kedd) 16.00
* "Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 105/2019.(IV.25.)
határozatának 1. melléklete alapján szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek a
havi nettó jövedelme vagy a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi
összegének négy és félszeresét (azaz 128.250 Ft-ot) és sem ő, sem családtagjai nem
rendelkeznek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal."
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Az Aradi Vértanúkra emlékezett Zirc városa
(Folytatás az 1. oldalról)
A győztes hatalom ezt követően el
kezdett bosszút állni, az ünnepség
szónoka azonban hangsúlyozta, hogy
a megtorlás fegyvere visszafelé sült el,
mert az október 6-ai vérengzés az első
félelem után egy irgalmatlanul erős
dacot váltott ki az emberekből, azt
követően pedig kialakult az a
gyönyörű
legendárium,
amellyel
egyetlen egy nemzet sem rendelkezik:
a tizenhárom mártír emléke. „Az
emberek
jelentős
többsége
valószínűleg nem tudja kapásból
felsorolni a nevüket, még kevesebben
tudják, hogy kik is voltak valójában
ők, de szinte mindenki tudja, hogy az
aradi mártírok valami különlegességet
jelentenek. Erre nem számított a
hatalom, amikor ezt a vadállati
kegyetlenséget
végrehajtotta”
–
hangzott el a beszédben.
Dr. Kedves Gyula beszélt egy
karkötőről is, amelyet az 1850-es
években viseltek. A hölgyeké bőrből
készült és a bálokon a nemzeti gyász
viselet mellé használták ékszerként,
benne kilenc ezüst betűvel. A
várfoglyoké
fából
készült
és

bilincsalakú volt, ebbe úgy faragták a
betűket, amelyek az aradi vértanúk
neveinek kezdőbetűi voltak, de mást
is rejtettek magukban.
P: Pöltenberg Ernő, V: Vécsey
Károly,
D:
Damjanich
János,
Dessewffy Arisztid, T: Török Ignác,
N: Nagysándor József, A: Aulich
Lajos, K: Kiss Ernő, Knézich Károly,
L: Leiningen-Westerburg Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos, S:
Schweidel József.
Az aradi vértanúk méltatását
követően az ünnepség szónoka
elmondta, a karkötőkbe vésett kilenc
betű egy jelmondat szavainak a
kezdőbetűire is utalt: „Pannonia
Vergiss Deine Toten Nie, Als Kläger
Leben Sie.”, ami magyarul azt jelenti,
„Magyarország,
ne
feledd
halottaidat, mint vádlók, élnek ők!”.
Hozzátette, a mondat második fele,
„mint vádlók élnek ők”, 1867-ig volt
érvényes, nekünk ez már másképpen
hangzik, de a mondat első felét meg
kell jegyeznünk és örökre a szívünkbe
kell vésnünk: „Magyarország, ne
feledd halottaidat!”.
Az ünnepség Kálmán István
református lelkész szavalatával zárult,

Térségünk országgyűlési képviselője, az
ünnepség szónoka és városunk
polgármestere közösen koszorúzott

aki áldást és az emlékezőkkel egy
közös imádságot is mondott az aradi
vértanúk emlékére.
Ezt követően az emlékezők az
Aradi
Vértanúk
Emlékművéhez
vonultak,
ahol
Zirc
Városi
Önkormányzat, a Zirci Országzászló
Alapítvány, az Országos Széchenyi
Kör Zirci Csoportja és a Fidesz-KDNP
helyi szervezete helyezte el koszorúit.
Végül az esőben először nehezen
meggyulladó, de aztán lángra kapó
mécsesek is emlékeztettek a 170 évvel
ezelőtt történtekre. (kg)

Túrázás, kikapcsolódás, biztonságos közlekedés
Sajtótájékoztatón jelentette be a Verga Zrt., hogy
elkezdődött a Veszprém és Zirc közötti kerékpárút
építése. Ottó Péter polgármester önkormányzatunk
két nyertes pályázatáról tájékoztatott, melyek jól
kapcsolódnak az erdőgazdaság fejlesztéséhez.
Városunk
vezetője
elmondta,
a
Területés
Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
közlekedésfejlesztési és a turisztikai célú projekt is tartalmaz
kerékpárutas fejlesztést. Hozzátette, ami leginkább
kapcsolódik a Verga Zrt. beruházásához, az a turisztikai
projekt keretében megvalósuló mintegy huszonöt kilométeres
lovas- és kerékpáros útvonal kijelölése, amely Zircről indul és
Lókút, Eplény, Olaszfalu érintésével városunkba is érkezik
vissza.
A másik pályázat Zircről viszi tovább a kerékpáros
közlekedés lehetőségét Kardosrét irányába. Ennek célja az is,
hogy a városrész, az ipari park és a szakképző iskola
tanműhelye biztonságos közlekedési kapcsolattal legyen
elérhető gyalogosok és kerékpárosok részére, másrészt
csatlakozik ez a szakasz a Győr-Veszprém-Balaton tervezett
kerékpárút nyomvonalához is. – Úgy gondolom, ha ezek az
utak a közeljövőben összeérnek, akkor nemcsak a hozzánk
érkező turisták, hanem a térségben élő emberek számára is a
biztonságos közlekedést jelentik, el lehet jutni Zirc térségéből
a Balatonra a túrázás, a kikapcsolódás és a kerékpáros
közlekedés öröme által – zárta szavait Ottó Péter.
Révész Máriusz kormánybiztos elmondta, a kormány az
elkövetkezendő években több mint 150 milliárd forintot
fordít kerékpárút-építésre. Vannak olyan beruházások,
amelyek már folyamatban vannak, így például a Veszprém és
Zirc közötti kerékpárút, melynek már régóta megvoltak a
tervei, csak várni kellett arra, hogy a kerékpárút

Ottó Péter polgármester a zirci önkormányzat nyertes pályázatairól számolt
be. Balról: Ugron Ákos Gábor, a Verga Zrt. vezérigazgatója, Révész Máriusz
kormánybiztos, Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fotó: SKB)

nyomvonalán található eplényi TIG-telep az erdőgazdaság
vagyonkezelésébe kerüljön. Ez megtörtént, a munkálatok
megkezdődtek, s reményét fejezte ki, hogy a jövő évben
birtokba lehet venni a kerékpárutat.
Ugron Ákos Gábor, a Verga vezérigazgatója ismertette a
terveket. A középső szakasz – amelynek kezdetét vette az
építése – Eplénytől a gyulafirátóti hídig tart majd, s ez a
Veszprémi Erdőgazdaság beruházásában valósul meg
mintegy 120 millió forintból, melynek egyharmada Vergaforrás, a fennmaradó kétharmadot pedig a kormányzat
támogatja.
Fiskál János, Eplény polgármester azt emelte ki a projekt
kapcsán, hogy a kerékpárúttal a gyalogosok számára is
biztonságosan megközelíthetővé válik a település a
vasútállomástól. (kg)
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Páratlan kulturális örökséget őriz városunk
Zirc Városi Önkormányzat az idei évben csatlakozott az
európai szintű Kulturális Örökség Napjaihoz. Az I.
András téren tartott rendezvényen Zirc középkori
eredetét és annak magyar történelemben elfoglalt
helyét fejtegették és a köztéri alkotások elhelyezéséről
szóló koncepciótervezet is bemutatásra került.
„Templom a lábunk alatt: középkori emlékek a Bakonyban”
elnevezést kapta a rendezvény, nem véletlenül: a Kistemplom
mellett látható középkori templom romjai kiemelkedő
jelentőségűnek tekinthetők, de az igazán értékes eredményt a
kora középkori kőtemplom maradványai alatt a korábbi
feltárások során megtalált fatemplom maradványai jelentik, ez
ugyanis feltehetően az államalapítás előtti, 10. századra
keltezhető épület, vagyis városunk középkori eredetéről
tanúskodik a hely, amelynek Történelmi Emlékhellyé
nyilvánítását kezdeményezi Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete.
A rendezvényt Ottó Péter polgármester nyitotta meg és
köszöntötte a kulturális örökségünk iránt érdeklődő közönséget.
Pátkai Ádám Sándor, a Laczkó Dezső Múzeum régésze tárgyi
emlékekkel a kora középkori királyi udvarházat és környezetét
mutatta be régészeti szempontból, vetített képes előadásra is sor
került a régészeti feltárásokról, különös tekintettel a történelmi
emlékhely
státusz
elnyerése
szempontjából
fontos
összefüggésekre, tényekre.

A rendezvény második részében a Zirc Város köztéri
alkotások elhelyezési koncepciótervezet helyszíni bemutatására
került sor Szűcs István Miklós okleveles képzőművész,
művészettörténész közreműködésével, aki a közelmúltban a Zirc
Város Díszpolgára kitüntető címben részesült. Szűcs tanár úr két
nappal korábban ugyanitt „Többszörösen megszentelt hely”
címmel tartott előadást az Európai Mobilitási Hétre szervezett
kerékpáros városnéző séta programjaként, melyre a helyiek
mellett Budapestről is érkezett közönség. Sikerült a
képzőművészet és a vizuális kommunikáció mibenlétéről őszinte,
felszabadult beszélgetéseket folytatni.
A Kulturális Örökség Napjainak keretében megtartott
rendezvényen a III. Béla Gimnázium, Szakgimnázium és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
által
elkészített,
a
szoborkoncepcióhoz kapcsolódó fotómontázs is bevetítésre
került a Kistemplomban. Az előadásokat követően Szűcs István
Miklós által vezetett séta indult a koncepció érintette városi
terekre. Az előadó köznapi példákon keresztül érzékeltette a téri,
szobrászati formaviszonylatokat, méretbeni és elhelyezésbeni
összefüggéseket, főbb szabályokat. Gazdagította a szoborelhelyezési
témakör
tudnivalóit,
amikor
a
Magyar
Képzőművészeti Egyetemen szerzett tanár szakos és
művészképzős élményeit, volt mestereit is megidézte.
A séta során a szakértő részletesen bemutatta az elméleti
tudnivalók alkalmazását az egyes alkotásokon, a laikusok
számára is érthető módon. A jó hangulatú séta az akkorra már
kivilágított, Rákóczi téri sétányon zárult. A sétán résztvevők
számára olyan művészeti, szakmai kérdések váltak ismertté és
kézzelfoghatóvá, mely sokban segíti a koncepció-tervezet
megértését. (kg)
I RODAL M I PERC – I DŐS EK VI LÁGNAPJ A

Attól, hogy Öreg
Szemében már a megnyugvás, nem von kérdőre,
Alázattal fogad mindent, amit kap a reggeltől előre....
Múltját, ha centire újra és újra nem is mondázza,
Szívében ott lapul megkérgesedett harca, csalódása, gyásza....
Harsányan nem követel, hisz az Idő megnevelte a Szívét,
Korlátaival már megtanult együtt élni jó Rég!...
A szerettei ölelése neki nem megszokott életkép,
Ha megpillant, ez bármely napon Karácsonyi ajándék!.
Várszegi Bernadett városi főépítész, a program szervezője, Pátkai Ádám
Sándor régész és Ottó Péter polgármester

A szakértői véleményből megtudhatjuk, a hazai
államalapítás és egyházszervezet kiépítésének fontos és látványos
lépcsőfoka látható a zirci Kistemplom környezetében. Itt
található a római katolikus egyházszervezet kialakításának egyik
első állomásaként felfogható, rendkívül korai, feltárt egyházi
épület, mely nagyjából a veszprémi székesegyházzal egyidős. A
román kori kőtemplom méreteiben a korabeli kalocsai
székesegyházzal volt azonos méretű. Olyan királyi udvarház
maradványai láthatók városunk szélén, a 82-es főút mentén,
amely a bakonyi erdőispánság létrejöttében alapvető szerepet
játszott. A Bakony, mint királyi erdőbirtok vadászkastélyaként
értelmezhető a zirci udvarház, mely a környék adózási központja
is volt egyben, s ezáltal a megerősödő Magyar Királyság helyi
szintű közigazgatási központja.
Elhangzott az is, hogy a történelmi emlékhelyek
nyilvántartásában szerepel Abasár 11. századi királyi központ
maradványai, ahol a magyar történelem hasonló jelentőségű
régészeti emlékei vannak. A szakmának nincs tudomása arról,
hogy az ország más területein lennének hasonló jelentőségű
emlékek, ezért a zirci városvezetés bizakodik, hogy az új
összefüggések és tények ismeretében az ismételten benyújtott
kérelmet pozitívan bírálja el a bizottság.

Igényei nem az illatos szappan és a frissen sült kenyér,
Azért, mert hűvösebb a szoba, sose hangoskodnék...
Ha üvegen át a sugarak katlanná forrósítják a párnáját,
Eltűri: a dolgok másként éreztetik a maguk fontosságát...
Lelke mélyén, miközben már készül az Elmúlásra,
Reménnyel ébred, és nem sír, ha meghal egy szobatársa...
Megpihent. Így fogalmaz, és nem a hiányát élezi,
Gondolatában - mivel nem szenved tovább - Istent dicséri....
Gyűrött fényképeket őriz fiókja csöndes rejtekében,
Gyermekek, unokák, akiket mindig vár töretlen Hitben...
Kiknek hiánya és szeretete táplálja a Reményeket,
Bankszámlák helyett jelentenek pótolhatatlan Kincseket!....
Fájdalmát a Betegségben, a Lélekben is fegyelemmel tűri,
Kedves szó, Tiszta ruha és a Barátság a szenvedést megszűri...
Ha már elfelejti estére, ebédet délben mit kaptak,
Barkohpázik rajta, majd feledékenységén jót kacag...
Azért, mert Öreg, mást jelentenek a jól ismert szavak,
Új értelme van Ébredésnek, egy Tiszta vízzel telt Pohárnak.
Nincs fontosabb a kerek nagy Világon semmi,
Mint még egyszer...aztán ismét Szívből megölelni,
Elmondani, hogy: "szép vagy Drága Gyermekem!
De jó hogy látlak, hogy még.... Vagy nekem!"
Azért, mert Öreg, és a hála úgy árad megfáradt Lelkéből,
Csak tanulni tudsz Tőle… miközben könnyekkel küszködöl...
Fidrich Ibolya, Zirc, 2019. március 21. (Minden jog fenntartva!)
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A Városi Könyvtár beszámolója az Országos Könyvtári Napokról
Szeptember 30. és október 6. között gazdag
programkínálattal várta az érdeklődőket a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB.
Szeptember 30-án Csaba Lilla óvodásoknak tartott
játékos mese-délelőttjével indult a könyvtári hét
programsorozata. A foglalkozás kapcsolódott egyben a Népmese
Napjához, melyet minden évben szeptember 30-án, Benedek
Elek születésnapján ünnepelünk. A városi könyvtár
közművelődési klubterme csak ideiglenes helyszíne volt a
játékos-mesés interaktív foglalkozásnak, hiszen a résztvevők egykettőre elrepültek a mese birodalmába, ahol együtt énekeltek,
játszottak, mondókáztak.
Október 2-án rendhagyó irodalomóra keretében
Wéber Anikó íróval találkozhattak a diákok a Városi
Könyvtárban. Wéber Anikó (pedagógus, újságíró), több,
országosan ismert ifjúsági regény szerzője a Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolából érkezett 110
felső tagozatos diáknak tartott interaktív előadást a korosztályt
érintő jelenségekről. Ifjúsági könyveiben az olvasmányélményen
túl választ szeretne adni egy-egy felmerülő problémára, aktuális
kérdésekre, vagy egyszerűen azt az érzést szeretné megerősíteni a
fiatalokban, hogy senki sincs egyedül és senki sem „lúzer” (a
fiatalok szóhasználatával élve.).
Október 3-án Totth Benedek Margó-díjas író,
műfordító, szerkesztő tartott rendhagyó irodalomórát a
Városi
Könyvtárban,
melynek
előadóterme
ezúttal
gimnazistákkal telt meg. Az író 2014-ben valósággal berobbant a
magyar irodalomba „Holtverseny” című Margó-díjas első
könyvével, melyet 2017-ben egy újabb pozitív fogadtatású
alkotás, „Az utolsó utáni háború” követett. Publikál az „Élet és
Irodalom” és a „Hévíz” folyóiratokban. Műfordítóként és
szerkesztőként is jelentős, számos amerikai és angol
regényfordítást köszönhetünk neki, emellett több novellát,
képregényt, illetve forgatókönyvet jegyez. Az íróval Váliczkó
Tamara és Kajtár Szabolcs, a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 11/A
osztály tanulói beszélgettek.
Október 4-én a legkisebbek vették birtokba a könyvtárat.
Tóth Viktória furulyaszóval és énekszóval színesített Ringató
foglalkozása varázsolta el - a karonülő babáktól a totyogókon
keresztül a kétévesig - a kicsinyeket. A „Ringató”
Magyarországon egy egyedülálló zenei nevelési program,
melynek vezetője Gállné Gróh Ilona, Forrai Katalin-díjas

Rekordrészvétel az aszfaltrajz-versenyen
Idén hetedik alkalommal rendeztük meg – a Múzeumok
Őszi Fesztiválja kezdőprogramjaként – az általános
iskolás korosztálynak szóló aszfaltrajz-versenyünket a
múzeum saroképülete előtti zsákutcában.
Az Állatok Világnapját ünnepeljük ezzel a rendezvénnyel,
amelyre 1931 óta október 4-én emlékeznek
világszerte. Ez a nap Assisi Szent Ferenc, az
állatok és a természet pártfogójának az
ünnepnapja. Magyarországon minden évben
kiválasztanak
több
állatés
növénycsoportból egy-egy fajt, amely így az
adott évben kiemelt figyelmet kap.
A feladat idén is ezeknek a fajoknak,
azok jellegzetességeinek és élőhelyüknek
valósághű és ötletes ábrázolása volt. A
versenyre
ezúttal
rekordmennyiségű
jelentkezés érkezett. 24 csapat egyenként 3
fővel
(2
a
Borzavár-Porvai
Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolából, 22 pedig a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolából) küzdött az elsőségért. A gyerekeket a rossz idő sem
tántorította el a részvételtől.
A rajzok elkészítéséhez a versenyzőknek előre fel kellett
készülni, hiszen nem titkolt célunk, hogy minél jobban
megismerjék az adott évben kiválasztott fajokat. Ehhez segítséget

Diákok beszélgettek Totth Benedek íróval a rendhagyó irodalomórán

énektanár. A foglalkozások célja, hogy a kismamák
megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez hű
zeneileg értékes dalanyagot, megismerkedjenek a magyar
mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal. Az énekszó és a közös
játék a kicsinyek „lelki tápláléka”.
A program keretében helyismereti kérdőívet tettünk
közzé, melyet Reguly Antal munkásságához kötődően dr.
Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház igazgatója állított össze. Célunk egyúttal az
ismeretterjesztés volt, a kitöltők további információkat is
olvashattak Zirc város szülöttjéről.
A Digitális Jólét Program Hálózat támogatásával egy új
technológia, a 3D nyomtató működésének bemutatására
került sor Horváth Norbert informatikus segítségével. A
foglalkozásokon többek közt a zirci gimnázium művészeti
tagozatos diákjai vettek részt, akik az eszköz bemutatása mellett
lehetőséget kaptak a tervezésre is. Az eszközt a könyvtári térben
helyeztük el, így minden olvasó, látogató - érdeklődésének
megfelelően
megismerkedhetett
a
háromdimenziós
nyomtatással.
A hét során a könyvtári tagság megújítása és a beiratkozás is
ingyenes volt. (Jámbor Adrienn)

is kaptak a verseny meghirdetésével egy időben. Idén is sikeres
volt a felkészülés, sokan már kész tervvel, egymás közt előre
felosztott részfeladatokkal fogtak neki a rajzolásnak. Amíg a zsűri
értékelte a rajzokat, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB társszervezőként kézműves foglalkozásra
invitálta a résztvevőket.
A zsűrinek ismét nehéz dolga volt, nagyon szép alkotások
születtek, a művészi kivitelezés mellett azonban a megjelenített
fajok felismerhetőségét is értékelték.
A helyezettek: 1. Vadmacskák
(Zirc): Ivanovics Emma, Rippert Zsófia,
Jani
Mirtill.
2.
Aszfaltbetyárok
(Borzavár): Deézsi Linda, Sárossy
Bence,
Czverencz
Réka.
3.
Tappmancsok (Borzavár): Janus Petra,
Hack
Barnabás,
Czirbus
Anna.
Különdíj: Csillámlányok (Zirc): Fagyas
Luca, Vesztergom Gréta, Dombi
Nikolett. Bakonyi kecskék (Zirc): Varga
Áron Soma, Gregosits Béla Botond,
Takács Áron.
A verseny után senki nem ment haza üres kézzel. A
helyezettek az oklevelek mellett ajándékcsomagot vehettek át, a
többi résztvevő az emléklapon kívül apró ajándéktárgyat is
kapott. Remélhetően mindenki egy szép és maradandó
élménnyel, valamint hasznos ismeretekkel is gazdagodott.
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma
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Lapunkban a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje és képviselőjelöltjei, valamint egy független jelölt élt a
bemutatkozás lehetőségével az október 13-án sorra kerülő önkormányzati választásokat megelőzően.

Tisztelt Zirci Polgárok!
Október 13-án ismét szavaz az ország, ezen alkalommal a települési önkormányzatok következő ötéves ciklusára
választunk képviselőket és polgármestereket.
Mindenkinek, - a legkisebb falvaktól a fővárosig - elemi érdeke, hogy valóban felkészült, a település iránt elhivatott,
naprakész tudással és kellő tapasztalattal rendelkező, felkészült személyeket válasszanak képviselőiknek.
Jelöltjeink a város előtt álló kihívásokra jól reagálni képes, magasan kvalifikált, tapasztalt, a város irányába elkötelezett
emberek. Így együtt, az önkormányzatok életében fontos szakterületek széles körét tudjuk, magas szakmai felkészültséggel
közösen képviselni. Jelöltjeink a zirciek előtt jól ismert személyek, akik nemcsak a kampányidőszakban aktivizálják magukat,
hanem tesznek, s tettek évek, vagy akár évtizedek távlatában is, belső elhivatottságtól vezérelve önzetlenül, szeretett
városunkért, az itt élőkért.
Köszönjük eddigi támogatásukat, a jelöltté válásunkhoz szükséges ajánlásokat!
Kérjük megtisztelő szavazataikat!
Közösen tovább Zircért!
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Tisztelt Zirciek!
Kasper Ágota vagyok. Mint független polgár szeretnék dolgozni képviselőként, hűen Fekete
Istvánhoz: „Minden pártból annyi az enyém, ami természetes, humánus, szociális,
okos és valóság.”
Néhány a feladatok közül:
 Gazdaság–munkahelyteremtés
(kis
energiaigény,
minőségi
termék,
környezetbarát beruházás).
 Lakossági igények jobb kielégítése (lakhatás, közlekedés, kultúra, sport).
 Élhetőbb város (megfelelő utak, járdák, csatornák, ápolt környezet,
hulladékgazdálkodás).
 Turizmus (szállások, vonzerők fejlesztése, jobb kihasználás).
 Erősebb érdekérvényesítés, lobbizás!
A jövőnkért érzett közös felelősség esetén szavazzanak rám.
Köszönettel: Kasper Ágota
KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi
adatfelvételi program részeként egészségi állapottal,
egészségüggyel összefüggő felmérést végez a településen
2019. szeptember 16. és december 16. között.
A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági
egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság
(EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió
tagállamai számára, ötévente.
Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának,
az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal
való elégedettségének vizsgálata.
Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást
és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot
javítását
segítő,
az
egészségügyi
ellátórendszer
színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai
intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá.
Az ország 510 településéről 10 470 személy került
kiválasztásra a véletlen mintavétel szabályai szerint, akik
névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kaptak
szeptemberben.
A felmérés első két hetében volt lehetőség a kérdőív
interneten való kitöltésére, majd az ezt követő
időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező
összeírók keresik fel azokat, akik személyesen
szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes.
A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes
kitöltők sportszerutalványt nyerhetnek.

Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019)
Honlap
www.ksh.hu/elef2019
E-mail cím
lakinfo@ksh.hu
Telefonszám
06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30; P: 8-14 óra)

Az ELEF2019 válaszadóinak egy kisebb csoportja számára
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet külön vizsgálatot szervez az
egészséget nagyban meghatározó táplálkozási szokások
megismerésére. Az Országos Táplálkozás és
Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2019) 200
településen zajlik 6287 személy megkeresésével. A
vizsgálatot végző egészségügyi személyzet hivatalos
igazolvánnyal rendelkezik. Minden OTÁP2019-ben
résztvevő köszönetképp okosórát kap.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat
(OTÁP2019)
Honlap
www.ogyei.gov.hu/otap2019
E-mail cím
otap2019@ogyei.gov.hu
Telefonszám
06-1-476-6455 (H-Cs: 8-16; P: 8-14 óra)

A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan
kezeli, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi
azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai
és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok
betartásával.
A felmérésből származó összesített eredmények a
nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első
adatközlőre 2020 tavaszán kerül sor.
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„A víz szalad, de a kő
marad, a kő marad”
A Szokoly – Varga családok a zirci közigazgatásban
Ritkaság, hogy egy családnak négy generációja is részt vesz egy
település közigazgatásában. Ez történt Zircen, ahol több mint 90
éve tevékenykednek a nagyközség, majd a város szolgálatában a
Szokoly – Varga család tagjai, a dédapától az unokáig.
Szokoly János (1881–1941 Veszprém)
Bakonybél jegyzője, majd főjegyzője volt 1907-1927-ig. A
Bakonybél és Vidéke Fogyasztási Szövetkezet igazgatósági tagja
is volt, kitűnő munkát végzett a községben. Megházasodott,
felesége Ibeschitz Julianna lett. Három gyermekük született,
Frigyes (1912-1968) később bíró, ügyvéd, Ibolya (1915-1944)
Veszprémben az Angolkisasszonyoknál végzett tanítónő, Ubul
(1917-1982) kereskedő. 1927-ben került Zircre, ahol szintén
jegyző, majd főjegyző lett 1941-ig. Mellette Nagyesztergár
jegyzője is volt.
Zirci munkássága nagyon jelentős volt, a nagyközség mondhatni
aranykorát élte Szokoly János jegyzősége idején, az 1930-as
években. Megalakult a Bakony Egyesület, ami a térség turisztikai
felvirágoztatását tűzte ki célul. Rendezték az utcákat, parkokat.
Fellendült az idegenforgalom. A mai Rákóczi tér helyén vásártér
volt, rendezetlen téralakítással. A vásárt először a Kossuth Lajos
utcába, majd a Pintér-hegyre telepítették. A teret fásították,
Deme Béla István apátsági főkertész tervei alapján növényeket
ültettek, szép ligetet alakítottak ki.
1933-ban a megnövekedett gépkocsiforgalom miatt a teret ketté
kellett osztani. Az apátság felé eső kisebb részt a zirci
közbeszédben „Szokoly ligetnek” nevezték el. Szokoly főjegyző
1934-ben
Veszprém
vármegyében
kifejtett
érdemes
munkásságáért dicsérő elismerést kapott. 1937-ben a tér –
amelyet mindenki csak „Szakállas térnek” hívott - alkotásáért a
Kultuszminisztérium dicsérő oklevelet adományozott neki.
A jegyzőségről 1941-ben mondott le, 59 éves korában, súlyos
betegsége okán. Utóda Ligeti Lajos lett. Szokoly János
Veszprémbe költözött, 1941. május 27-én hunyt el. Veszprémben
temették el. A zirci apátság tagjai, Wéber Arnulf, dr. Horváth
Szaléz, dr. Naszályi Emil, valamint a zirci magas rangú
hivatalnokok, dr. Szigethy László járásbírósági elnök, Rencz
István főszolgabíró részt vettek a temetésén. Ligeti Lajos zirci
főjegyző búcsúztatta.
Munkásságát poszthumusz kitüntetéssel ismerték el. 1942.
januárban a Minisztertanács a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje kitüntetést adományozta, „Szokoly János zirci
vezetőjegyző közel négy évtizeden át teljesített közszolgálata
alatt szerzett érdemei elismeréséül”.
Varga Gyula (Hács, Somogy megye 1909 - Zirc 1991)
Varga Gyula édesapja, Varga József (1880-1944) Szépalmán gróf
verőczei és hídvégi Pejacsevich Mikó Endre gazdasági intézője
volt. A fia tanult, jegyző lett. Először Porván és Borzaváron
körjegyző, majd 1943-tól Zircen segédjegyző majd főjegyző.

Szokoly János főjegyző

Varga Gyula és Szokoly Ibolya

2019. október 11.

Szalay János bírónak és Varga Gyula főjegyzőnek nagy szerepe
volt abban, hogy a háború után Zircen csak 14 embert érintett a
kitelepítés. Scherer János (1895-1978), zirci születésű megyei
főszolgabíró érdemeit is hangsúlyozni kell, aki a zirci kitelepítési
aktákat mindig az intézendő iratok legaljára tette, így késleltetve
a sorra kerülést.
Varga Gyula megbecsült zirci közhivatalnok volt, a háború után
is megmaradhatott a hivatalban. Először zirci VB titkár, majd
tanácstitkár lett. Szerették a zirciek.
Első házassága (1939-1944) Szokoly János lányával, Szokoly
Ibolyával
(1915-1944)
szomorúan
végződött.
Három
fiúgyermekük (Csaba 1940, Zoltán 1941-2014, Endre 1942) után
a negyedik, Ibolya 1944 karácsonyán érkezett. A 29 éves
édesanya sajnos, a rossz kórházi körülmények miatt, a szülés
után életét vesztette. Szomorú karácsony volt… Négy, öt év alatti
kisgyerek maradt árván. Szokoly Ibi egyike volt annak a három
anyának, akik a második világháború alatt Zircen, szülés után
életüket vesztették. (A másik kettő Bánóczkiné Villányi
Magdolna, és Szemmelveisz Mincike, dr. Köves (Wetzl) Gusztáv
felesége.) Mindhárman közismert, megbecsült zirci családok
lányai voltak.
Varga Gyula húga, Varga Gizella M. Flávia latin- görög-német
szakon végzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Az Isteni
Szeretet Leányai rendbe lépett, majd a Patrona Hungariae
Leánygimnázium tanára és igazgatóhelyettese lett. Könyvet írt
rendjének háború utáni történetéről. (Varga Gizella M. Flávia:
Szétszóratásban, 1950-1988.; Kiadás éve: 2000.)
Varga Gyuláné Nyitrai Mária (1908-1994)
Varga Gyula felesége halála után újranősült. Mária zirci védőnő
volt, a Zöldkereszt munkatársa. Felnevelte a Varga gyerekeket,
majd közös fiúk is született, Varga László (1951), aki később
orgonaépítő mester lett. Mária tevékenységét nagyon értékelték a
zirciek. A Zöldkereszt mozgalomban dolgozó védőnők feladata
volt az anya- és csecsemővédelem, az iskolás gyerekek ellátása, a
fertőző betegségek elleni küzdelem, tanácsadás, családlátogatás
stb. A zirci járásban dolgozó védőnők szép eredményeket értek
el. Mária munkáját hivatalosan is elismerték, 1964-ben a Munka
Érdemrend ezüst fokozatát kapta.
Varga Zoltán (1941-2014)
Varga Gyula és Szokoly Ibolya második gyermeke Zoltán,
agrármérnök, diplomáját a Keszthelyi Agrártudományi
Egyetemen szerezte. Három gyermeke: Ildikó (1967), Zoltán
(1969) és Zita (1978). Ő volt Zirc város első szabadon választott
képviselő-testületének alpolgármestere, aki az első ciklus végén
megbízott polgármesterként is dolgozott.
Napjainkban a család negyedik generációjának képviseletében
Varga Zita Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
tagja, az Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke.
Cuhavölgyi Klára
Köszönet a segítségért Varga Ildikónak.
Irodalom:
 Zirc és Vidéke korabeli számai
 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1941. 11. 19.

Varga Zoltán

Varga Zita
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 Természetismereti vetélkedő felső tagozatosoknak.
November 7. 15.00, MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma
(közművelődési
terem).
Előzetes
regisztrációval 5 fős csapatok jelentkezését várják
október 15-ig a sipos.erika@nhmus.hu e-mail címen.
 Második francia-guyanai rovarász expedíció – Morpho
lepkék ösvényén Dél-Amerikában: Sághy Zsolt Bakonykutató előadása október 17-én (csütörtökön) 16.30
órai kezdettel az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeumának közművelődési termében.

„Egészségünk védelmében” előadás-sorozat indul a
Békefi Antal Városi Könyvtárban. Az első előadásra
október 16-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel kerül
sor „Pihenés – Luxus vagy életmentő?” címmel. Élettani
hatások, melyek hosszú távra meghatározzák jólétünket
vagy betegségeinket. A programra a belépés ingyenes!
Zirc anno… 2020 naptár ünnepi bemutatója október
16-án 18.00 órai kezdettel a Városháza nagytermében.

SZABADSÁGKONCERT
programja
–
október 25. Alkotmány utcai rendezvénytér
16.00 óra

III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és AMI diákjai;
Csutak Noémi; Ritmus Tánc- és
Mozgásművészeti Egyesület;
Wasserfall Harmonika Duó és a
Dalnokok; Zirc Városi Vegyeskórus

17.30 óra

VASTAG CSABA koncertje

18.20 óra

Jumpplus World kötélugrók

18.30 óra

„Évszázadok kincsei Zircen” kiállításmegnyitó; Wenczel Zsuzsanna; Dudari
Néptánccsoport

19.30 óra

BIKINI EGYÜTTES koncertje

21.30 óra

Schneider Gyula és barátai; Kreutz
Károly tanítványa

22.00 óra

Sláger Party DJ Kicsee-vel

Az Idősek Klubja programja a következő két hétben:
Október 14. 09:30 - Ülőtorna
Október 15. 09:30 - Sütikészítés a csütörtöki Idősek Napjára
Október 16. 09:00 - Horgoló klub
Október 17. 13:30 - Idősek Napja:
Köszöntő, Varga Bence bűvész előadása, Tenk Mihály harmonika
Süteménnyel, jó kedvvel és szeretettel várunk mindenkit!
Október 21. 09:00 - Horgoló klub
Október 22. 09:30 - Kreatív nap: Vasalható gyöngy
Október 24. 9.30 - Megemlékezés Október 23-ról személyes
történeteken keresztül.
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Városunkra fektetnek le terveket az egyetemisták
Zircet választotta tervezési célpontjául a Budapesti
Műszaki Egyetem Ipartanszéke. A fővárosból érkező
küldöttséget – a diákokat és tanáraikat – Ottó Péter
polgármester köszöntötte és ismertette városunk
történelmi múltját.
A köszöntőre és az előadásokra az egyik tervezési helyszínen,
a Békefi Antal Városi Könyvtár közművelődési klubtermében
került sor, ahol elsőként dr. Vasáros Zsolt tanszékvezető szólt az
egybegyűltekhez. Természeti és történelmi értékekben nagyon
gazdagnak vidéknek nevezte a Bakonyt, ezért is választották a
tervezés helyszínéül.
Ottó Péter polgármester örömét fejezte ki, hogy városunkra
esett a választás a szakmai feladatok elvégzéseként. Hozzátette,
az itt élők számára is fontos tevékenységet végeznek az egyetemi
hallgatók, hiszen olyan problémacsoportokat próbálnak majd
megoldani a tervezés során, amelyek Zirc városa számára is
jövőbemutatóak lehetnek. A diákok által választott pályát,
hivatást az emberiség egyik legfontosabb kultúrarögzítő és
kultúrahordozó hivatásának nevezte, hiszen sok-sok olyan
évszázad van, amelynek kapcsán csak az épített környezet
megmaradt emlékeiből tudunk tájékozódni – ez így van
világszerte és itt Zircen is.
Városunk vezetője a régi és az új településrész
vonatkozásában is bemutatta Zircet. Utalt az 1360-ban megjelent
Képes Krónikára, amely említést tesz arról, hogy háromszáz
évvel korábban Zircen, a királyi udvarházban hunyt el I. András
királyunk. „Ha belegondolunk abba, hogy háromszáz évet kellett
várni arra, hogy a ma embere számára valamilyen kézzelfogható
írásos dokumentum fennmaradjon, akkor érezzük annak a
jelentőséget, hogy az önök tevékenységének, amit végezni
fognak, akár az előttünk álló évszázadokra vonatkozóan milyen
hatása lehet az épített környezet alakítása révén” – mondta Ottó
Péter polgármester. Beszélt városunk egyik legrégebbi épülete, a
Kistemplom környékén történt feltárásokról, amelyek – és a még
feltárásra váró építészeti emlékeink – nyomán elmondhatjuk,
hogy Magyarország keresztény kultúrájának az egyik fontos
alapkövét jelentheti Zirc városa.
Bizalmát fejezte ki, hogy az egyetemisták úgy élik majd meg
ezt a zirci kirándulást, hogy érdemes volt ide eljönni és izgalmas
feladatok megoldásával gyarapítják a tudásukat.
A köszöntőt követően a feladatokhoz kapcsolódó
előadásokat hallgathattak a diákok a szakterület képviselőitől.
Várszegi Bernadett városi főépítész a jelenlegi településszerkezet
kialakulását ismertette, Hevesiné Németh Mariann turisztikai
referens Zirc és a Bakony turisztikai mutatóiról beszélt és a

Zircen találkoztak
az ország cukrászai
(Folytatás az 1. oldalról)
Vojtek Éva, a Cukrászmester
magazin főszerkesztője szólt elsőként a
Pepe cukrászdában egybegyűltekhez,
örömét fejezve ki, hogy ilyen szép
számban eljöttek a cukrászok Zircre.
„Zirc városa egy megbúvó ékkő a
Bakonyban, amely páratlan természeti
környezetével
számtalan
látnivalót
kínál. Az idei találkozónk helyszínének a
kiválasztását ez motiválta” – idézett a
főszerkesztő asszony leveléből Ottó
Péter polgármester, majd köszönetet
mondott azért, hogy Zircet választották
a kirándulásuk és konferenciájuk
helyszínéül.
Beszélt
városunk
történelmi
múltjáról, középkori eredetéről, melyet
a Kistemplom környezetében található
még feltáratlan régészeti emlékek még
inkább megerősíthetnek.

Ottó Péter polgármester köszöntötte az egyetemistákat

nevezetességeket mutatta be. Dr. Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi
Természettudományi Múzeumának igazgatója – összetett
feladatukra való tekintettel (kiállítás, kutatás, gyűjteményezés) –
állandó kiállításaik önálló épületbe költözésének kérdését
fejtegette, mely szerepel is az egyetemi hallgatók tervezési
feladatai között. Dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója a múzeumban
végbemenő fejlesztésekről és a további tervekről beszélt,
Bieberné Réz Ágnes, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB igazgatója egy multifunkciós és információs
központ kialakításának szakmai hátteréről osztott meg
információkat, kihangsúlyozva, hogy ez a felvetés találkozott a
szakma elképzeléseivel.
A csoport ezt követően helyszíni bejáráson vett részt
Várszegi Bernadett városi főépítész kíséretében. A tervezési
feladatok közül elsőként a zirci Pajta-sorok újrahasznosítása és
az arborétum új főbejárati pontja és épülete vár megoldásra.
További tervezési feladatok, melyeket a következőkben
választhatnak a hallgatók: a Természettudományi Múzeum új
épülete, az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye – ezt a
helyszínen szintén megismerhették a diákok Rábai József
vezetésével – és a szakképző iskola tanműhelyének új épületbe
költöztetése. Emellett egy bakonyi és egy zirci turisztikai
látogatóközpont, erdei iskola, médiaközpont előadóteremmel, a
Reguly Múzeum bővítése, valamint egy multifunkcionális épület
kialakításának lehetősége sportesemények és közösségi
rendezvények számára.
kg

Városunk vezetője méltatta a
Vincze
család
tevékenységét
is.
Cukrászdájuk megnyitása 1988-ban
egyfajta hiánypótló vállalkozás volt,
hiszen bár azelőtt is működött
cukrászda Zircen, ők egy olyan szakmai
színvonalat mutattak be a vásárlók
számára, amelyet azóta is építenek,
fejlesztenek, szinten tartanak. A város
egyik gyöngyszemének nevezte a
cukrászdát,
amelyet
országszerte
ismernek. Ugyanakkor hangsúlyozta, a
Vincze fivérek nemcsak ezen a területen
alkotnak maradandót, hanem a város
egyik meghatározó sportegyesületének,
a Vincze Judo Clubnak a vezetői is,
amelyet édesapjuk alapozott meg több
mint ötven évvel ezelőtt. Amíg a férfiak
a judósok számára, úgy a család női ága
a versenytáncosok számára biztosítja a
sportolási
lehetőséget,
mindkét
sportágban országos és nemzetközi
eredményeket elérve.
A cukrászoknak azt kívánta, hogy
sok
élménnyel
gazdagodjanak
a

városunkban eltöltött idő során, és
vigyék magukkal
Zircnek, s a
találkozónak helyet adó cukrászdának a
jó hírét.
A házigazdák, Vincze Ferenc és
Vincze Lajos cukrászmesterek is
köszöntötték a szakma szép számban
összegyűlt képviselőit. Nem felejtették
el, hogy honnan indultak: köszönetüket
fejezték ki szüleiknek és mesterüknek,
Pintér Istvánnak, aki fiával, egy jó nevű
veszprémi cukrászda üzemeltetőjével,
Pintér Zsolttal együtt szintén jelen volt a
találkozón. Kiemelték, hogy soha nem
volt szakmai féltékenység közöttük, sőt
mindig kikérik egymás véleményét.
A köszöntőt követően a vendégek
megtekintették az apátságot, majd
délután szakmai tanácskozással, a IV.
Cukrászkonferenciával folytatódott a
program Hotel Szépalmán, amellyel a
kezdetektől jó partneri kapcsolatot ápol
a Pepe cukrászda és a Vincze család.
(kg)
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Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából évkönyv kiadását tervezi Zirc Városi
Önkormányzat. Az évkönyvben fotók és visszaemlékezések is helyet kapnak.
Az emlékező riportokat folyamatosan közzétesszük a Zirc és Vidéke újságban.
– Milyen kihívásokkal, nehézségekkel találkozott a
munkája során? Hogyan oldotta meg?
– Eddig a gépjárműpark okozta a legnagyobb gondot, de
ezt
egy
közösségi gyűjtésnek köszönhetően le tudtuk cserélni
a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka
és a gépjárművek átlagéletkorának a felére csökkentése
mellett
a
technikai
színvonal
is
javult.
Egyik
gépjárműfecskendő sem komfortos, nem ezért van szükség az
– Mikor kezdett dolgozni a tűzoltóságnál?
újabbra, hanem ezeknek az autóknak a maximumot kell
– 2005. decembertől alakult meg a folyamatos készenléti
nyújtaniuk a használatukkor. Az egyik gépjármű beszerzése
szolgálat Zircen, én is ebben az évben kezdtem a szervezetnél,
egy baráti beszélgetésből indult és
és azóta is itt dolgozom.
közel fél év alatt realizálódott, jóval a
– Hogy esett a választása erre a
piaci
ár
alatt
sikerült
szervezetre?
megvásárolnunk.
– A biztos jövedelemforrás mellett az
– Hogy érzi magát vezetőként?
évek alatt a személyes kihívásaimnak is
– Sosem kellett parancsnokként
eleget tudtam tenni. Mind a saját szakmai
tiszteletet követelni magamnak.
tudásomat, mind a kollégáim tudásának
Szeretem, ha az örömöt, gondot
fejlesztése mellett elmondhatom, hogy a
megosztják velem, és ha munkahelyi
legjobb
felszereléssel
rendelkező
jellegű
gond
van,
arra
a
önkormányzati tűzoltóság vagyunk a
kollégáimmal közösen megoldást
megyében.
tudunk találni. Szeretek szakmai és
– Miért ezt a hivatást választotta?
emberi oldalról is megközelíteni egy
– Egészségügyi végzettségem és a
gondot, problémát, és egészen addig
neveltetésem miatt sem áll messze tőlem az
kitolni az emberi oldalt, amíg az a
embereknek való segítségnyújtás, de azt
szakmait oldalt nem érinti.
gondolom, emellett a kihívást kerestem a
– Mi a legkedvesebb emléke az
hivatásban. Mondhatom, hogy az első helyen
eddigi pályafutásából?
áll az életemben, de úgy gondolom, hogy
– Többször előfordul, hogy a
másként felelősségteljesen nem is lehetne ezt
munkánkat, vagy éppen csak azt,
a beosztást betölteni.
– Milyen a kollektíva, hogyan Többször elismerték a zirci tűzoltók munkáját hogy Tűzoltók vagyunk, önzetlenül,
tiszteletből meghálálják kis apró
működik?
dolgokkal. Ezek nagyon jól esnek, mert ilyenkor azt érzem,
– Mint minden munkahelyen, van kevésbé könnyű
hogy megfelelő és megérdemelt tiszteletet és megbecsülést
időszak és van, amikor a problémák elkerülik a szervezeteket.
kap az a hivatás, amelyben a kollégáim és én is dolgozom.
Nem volt és nincs ez másként most sem. A munkatársaimra
mindig lehetett számítani, panasz nélküli volt a közös
Kelemen Gábor
munkavégzésünk.

Ifj. Szelthoffer Ferenc

HIRDETÉS

Újra nyeregbe ül a Bakony!
Idén is részt vesz városunk a Nemzeti Vágtán, amely
október 19-20-án kerül megrendezésre Budapesten.
A Bakonyi Vágtáról, azaz a Zirc-Tündérmajori
előfutamról Zirc és Csetény lovasa jutott tovább a Nemzeti
Vágtára, Porva pedig szabad kártyával indíthat lovast a
Hősök terén. A Nemzeti Vágta történetében először lesz
Zircnek kocsitoló csapata is.
Természetesen az Andrássy úti
Vágta Korzón is bemutatkozik
településünk. A tervek szerint a
Reguly 200 emlékév kapcsán egy
Reguly korabeli szalont fogunk
megjeleníteni, annak a kornak a
társasági életébe kalauzoljuk el a
látogatókat.
Szurkoljunk idén is a bakonyiaknak!
HAJRÁ BAKONY! HAJRÁ ZIRC!
Hevesiné Németh Mariann
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Megvédték a címüket Baján
Az MTTSZ Területi Klub Zirc megnyerte a Céllövész
Emlékversenyt Baján és eredményes sportfoglalkozást
bonyolított le nyáron a zánkai Erzsébet-táborban.
Egymás után harmadszor is megnyerte a bajai Céllövész
Emlékversenyt a zirci lövészklub. A kiemelkedő csapateredmény
mellett egyéniben is szépen szerepeltek Varjas József
tanítványai. Mondhatni, hogy egy kicsit hazaérkeztek – és nem
csak azért, mert rendszeresen részt vesznek a Vízügyi Lövészklub
által rendezett versenyen –, hanem mert a ciszterci rendházban
szálltak meg a hosszú utat követően, itt készültek fel lélekben a
lövészviadalra. A nyílt irányzékú légpuska húszlövéses számban a
serdülő lányok között csak zirciek álltak a dobogón: 1. Vintze
Regina, 2. Bittmann Teréz, 3. Bittmann Kata. Ugyanebben a
számban az ifjúsági fiúk versenyét Mihályfi Vendel megnyerte,
míg Horváth Bálint harmadik lett. A felnőtt nők között Panyi
Kinga egy arany- és egy ezüstérmet gyűjtött a két fegyvernemben
– légpuskában és légpisztolyban –, s elnyerte a
legeredményesebb női versenyzőnek járó díjat. Légpisztoly
húszlövéses számban a serdülő lányok között Bittmann Kata első
helyezést ért el, Vintze Regina második helyen végzett. A
„Legfiatalabb leány versenyző” cím is Zircre került, ezt Bittmann
Teréz érdemelte ki. Az összetett versenyt az MTTSZ Területi Klub
nyerte, megelőzve Bakonyszentlászlót és Fertőrákost. A csapat
tagjai Bagi István, Bittmann Kata, Horváth Bálint, Mihályfi
Vendel, Panyi Kinga, Varjas József és Vintze Regina voltak.
A zirciek szintén szép eredményekkel tértek haza
Bakonyszentlászlóról, a Szent László Kupa Légfegyveres
Lövészversenyről, ahol a sportlövők legifjabb generációja
képviseltette magát. Helyezettjeink: Nyíltirányzékú légpuska
húszlövéses szám, általános iskolás fiú: 2. Csillag Gábor, 3.
Radányi Levente. Lány: 1. Vintze Regina, 2. Bittmann Teréz.
Középiskolás fiú: 3. Bittmann Zoltán. Lány: 2. Bittmann Kata.
Légpisztoly húszlövéses szám, általános iskolás lány: 1. Bittmann
Teréz, 2. Vintze Regina. Középiskolás lány: 1. Bittmann Kata.
Varjas József klubelnökkel a nyári Erzsébet-táborra is
visszatekintettünk, melyen a sportlövő foglalkozás megtartását a

Túrával köszöntötték az őszt
Már hatodik éve várta „Őszköszöntő” túráira a
Bakonyt és a kirándulni szeretőket a Művelődési Ház.
A túra hetében hideg, esős idővel megérkező ősz érezhetően
lecsökkentette a kirándulási kedvet, ám a legbátrabbak most is
remekül érezték magukat a Bakonyban: az összesen
35 indulónk közül hatan teljesítették a
Szarvaskút15, öten a Kőkapu10 és huszonnégyen a
Pintér5 körútvonalakat. Mindig öröm számunkra,
hogy a visszatérő vagy új túrázók és a baráti
társaságok mellett sok család érkezik a ZIRC30
túrákra – így volt ez most is.
A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola tanára, Lingl Zoltán –
tavaszi ígéretéhez híven, és az előző osztályával
kialakított hagyományt követve – elhozta új
ötödikes osztályát, és korábbi tanítványokkal,
szülőkkel is kiegészülve, ismét kellemes szombat
délelőtti programként választották a ZIRC30 túra
Pintér5 km-es útvonalát. A közösségfejlesztésre is
kiváló kezdeményezést jó példaként ajánljuk más
osztályoknak és iskoláknak is.
A hideg őszi időjárás ellenére megint az ország
sok pontjáról érkeztek a korosztályokban is mindig
változatos életkorú túrázóink: a teljesség igénye
nélkül Tököl, Székesfehérvár, Tatabánya, Balatonendréd,
Herend, Devecser, Pápa, Bakonyszentkirály és Eplény
településekről.
A
túrák teljesítéséért
járó
Emléklapok
mellett,
hagyományaink szerint külön oklevéllel is meglepjük az egy
napon több távot teljesítő, a legmesszebbről érkező, a legidősebb

A serdülő lányok légpuskás versenyében mindhárom helyezett a zirci
lövészklubból került ki: Bittmann Kata, Bittmann Teréz, Vintze Regina

Honvédelmi Sportszövetség ezúttal is a zirci lövészklubra bízta.
Tizenegy héten keresztül minden szerdai napon várták a lövészet
iránt érdeklődőket, akik között voltak az ország minden részéből
és a határon túlról is érkező magyar fiatalok. Az MTTSZ Területi
Klub Zirc a partner lövészklubokat is bevonta, előfordult, hogy
egy-egy alkalmat ők tartottak. Naponta mintegy 300-400
gyermek fordult meg a sportlövő-standon. A tehetségesnek ítélt
fiatalokat a területileg illetékes lövészklubok figyelmébe
ajánlották.
A Veszprémben rendezett sportágválasztón is felkérték a
zircieket a sportlövő foglalkozás megtartására, de a
párhuzamosan futó versenyek miatt ezt most nem tudták
vállalni, a helyettesítésről viszont gondoskodtak és az
eszközállományt is biztosították az eredményes lebonyolításhoz.
Ekkor járt Varjas József a szlovákiai veteránversenyen
Pribelcében, melyen évről évre megméretteti magát, nemcsak
városunkat, hanem hazánkat is képviselve. A zirci lövész
tisztességesen helytállt, társa, a balatonfüredi Ottlecz Károly
megnyerte a veteránok viadalát, győzelmét a honfitársai nagy
örömmel fogadták, üdvrivalgással köszöntötték. (kg)
és a legfiatalabb résztvevőket. Egy herendi túrázónk – Bachstädt
János – a Pintér5 és a Kőkapu10-es távot is teljesítette. A
legmesszebbről érkező résztvevőnk most egy visszatérő család
volt: Avar Éva 7 és 9 éves fiaival – Dódony Ányos és István –
Tökölről (136 km) jött, és a Pintér5-ös távot járták be.
Legidősebb, szintén visszatérő túrázónk, a 67 éves
balatonendrédi Vida Éva a Pintér5-ös távon indult, és az
unokáinak sütött finom almás pitéjéből minket is megkínált. 1
éves, és már másodszor legfiatalabb túrázónk
a
bakonyszentkirályi
Ferenczi
Viktor
(képünkön), aki anyukája hátán „utazva”,
testvéreivel együtt teljesítette a Pintér5
útvonalat. A már másodszor visszatérő, és
most szinte mindenben különdíjas túrázóink
egy nagycsalád: nagymama, két lánya, öt
unokája – elmondásuk szerint a ZIRC30 túrák
külön alkalmat adnak nekik a találkozásra.
A reggeli induláskor kínált tea után, a
túrákról
visszaérőket
Emléklapokkal
köszöntöttük, és szokás szerint szerény
ellátást kínáltunk számukra. Résztvevőink
barátságos
hangulatú
beszélgetéseken
számoltak
be
kellemesen
fárasztó
élményeikről, és az útvonalakkal kapcsolatos
– általában pozitív – tapasztalataikról,
javaslataikról, amivel mindig segítik a
következő túrákra való felkészülésünket.
Önkormányzati támogatás jóvoltából
valamennyi túrázónk örömmel vette át az otthonát szépítő idei
Zirc-naptárt, amely gyönyörű fotóival csalogatja városunkba
visszatérni a résztvevőket. Túrázóink most is örömmel fogadták
a Kaszás Eszter tervezőgrafikusunk által az útvonalakhoz
egyedileg tervezett, kék, zöld és piros bakancsokkal „túrázó”
gombákat. (Encz Ilona)

