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Felavatták az első zirci sportparkot
Ottó Péter polgármester köszöntötte a fitness eszközök
birtokbavételére egybegyűlteket, a létesítmény megvalósulását lehetővé tevő „Nemzeti Szabadidős – Egészség és
Sportpark Programról” pedig dr. Kovács Zoltán,
térségünk országgyűlési képviselője beszélt.

Ünnepélyes keretek között, a zirci testépítő pár
bemutatójával egybekötve került átadásra az
Alkotmány utcai sporttelepen kialakított sportpark.

Statisztikai adatokra hivatkozva elmondta, a magyar fiataloknak tíz százaléka sportol rendszeresen, ami a testnevelés órák mellett heti két edzést jelent, a fiataloknak több
mint a fele pedig elhízott vagy túlsúlyos az országos
felmérések szerint. Ezért döntött a kormány a program
beindításáról. A sportparkok azt a célt szolgálják, hogy
ingyenesen, bármikor lehessen sportolni, családok is
használhatják a létesítményt, baráti társaságok mérhetik
össze erejüket a fitness eszközök által. Hangsúlyozta,
aki sportol, az az életben is jobban megállja a helyét,
hiszen a sporthoz kell akaraterő, kitartás, a csapatsportokhoz pedig közösségi szellem.
(Folytatás a 3. oldalon)

Eredményes öt évet zárt a képviselő-testület
A 2014–2019. közötti önkormányzati ciklus utolsó
rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete.
Az ülésre beszámoló készült a képviselő-testület 2014–
2019-es választási ciklusban folytatott munkájáról.
„Megállapíthatjuk, hogy az állami finanszírozás rendszerének megváltozása, a feladatstruktúra átalakítása, az
adósságkonszolidáció pozitív hatással voltak az önkormányzat gazdálkodására. Önkormányzatunk soha nem
bővelkedett szabadon felhasználható forrásokban, a költségvetés végrehajtása és az egyensúly biztosítása nagy

fegyelmet követelt a korábbi ciklusok során és követel
jelenleg is. A működtetési feladatok megfelelő színvonalon
történő ellátásáról sikeresen gondoskodtunk. Fejlesztéseink megvalósítása során törekedtünk pályázati források
bevonására, a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra
fejlesztésére – ezen belül különösen az energiaracionalizálásra –, az épített környezet és a zöldterületek fejlesztésére,
Zirc hírnevének öregbítésére, az itt élők elégedettségének
növelése érdekében” – olvasható többek között a beszámolóban, melyet elfogadott a képviselő-testület.
(Folytatás a 3. oldalon)

Konferenciarangra emelt Malakológus Találkozó
Városunk adott otthont a 43. Magyar Malakológus
Találkozónak, amely ezúttal konferenciajelleget
öltött. A megnyitóra, szakmai előadásokra a
Városházán került sor.
A társszervező MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma részéről dr. Kutasi Csaba igazgató köszöntötte
a vendégeket, s elmondta, a rendezvény a Magyar
Malakológiai Társasággal közös szervezésében valósult
meg.
(Folytatás a 4. oldalon)
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. október 13. napjára kitűzött választásokról
A Nemzeti Választási Bizottság 2019. október 13. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A települési nemzetiségi
önkormányzati választást azon településeken lehet kitűzni, ahol a 2011. évi népszámlálás során legalább 25-en az adott nemzetiséghez
tartozónak vallották magukat. Erre a szabályra tekintettel Zirc városban is kitűzésre került a települési német nemzetiségi önkormányzati
képviselők választása.
A települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán kívül sor kerül a területi és országos német nemzetiségi önkormányzati
választásra is. Sőt a német nemzetiségin felül városunkat érinti a roma területi és országos, az ukrán országos, az örmény országos, valamint a
ruszin országos önkormányzati képviselők (listás) választása is.
Fontos változás! A korábbi külön szavazókör helyett a német, továbbá az egyéb nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok
a lakóhelyük szerinti szavazókörben adhatják le a települési önkormányzati képviselőkre, a területi és országos listákra a szavazataikat.
A nemzetiségi választópolgárok a helyi önkormányzati választások névjegyzékében, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások
névjegyzékében is szerepelnek, így mindkét névjegyzéket szükséges – az azonosításukat követően – aláírniuk.
A választás napján a szavazókörben a választópolgár fehér és zöld szavazólappokkal találkozhat. A választópolgár fehér szavazólapon – fehér
borítékban vagy anélkül – adja le a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester, valamint a megyei önkormányzati képviselők (listás)
szavazatát. A nemzetiségi szavazólapok azonban zöld színűek lesznek, és ezen szavazólapokat (akár 3-at is) zöld színű
borítékban köteles behelyezni a választópolgár, melyen a nemzetisége feltüntetésre kerül. A zöld színű szavazólapot tartalmazó
zöld színű borítékokat kötelező leragasztani. A borítékon kívüli zöld szavazólap és a le nem zárt zöld boríték a szavazat
érvénytelenséget vonja maga után.
A Szavazatszámláló Bizottság – az NVI elnöki utasításának megfelelően – a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár esetében a
két választást egymástól elkülöníti. Első körben a helyi önkormányzati választások névjegyzékének aláírását követően megkapják a fehér
szavazólapokat a fehér borítékkal. Miután ezen szavazataikat az urnába helyezték, akkor a nemzetiségi névjegyzék aláírását követően megkapják
az adott nemzetiség zöld szavazólapját vagy lapjait, valamint a hozzátartozó zöld borítékot, melyet a szavazólap kitöltését követően – a lezárt
zöld borítékban – az urnába helyeznek.
Erre az „elkülönítésre” az érvénytelenség elkerülése végett van szükség (pl. nehogy a zöld borítékba kerüljön be a fehér szavazólap).
Mind a fehér (fehér borítékban vagy anélkül), mind a zöld szavazólapokat (lezárt zöld borítékban) ugyanabban az urnába lehet helyezni.
Felhívom a figyelmet, hogy sem a választási bizottságok, sem a Helyi Választási Iroda igazolást nem állít ki a szavazáson történő megjelenésről
és a szavazat leadásáról.
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

Mindenki győztes lett
Szeptember 14-én a Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik Kulturális Fesztiválját, a
25. – jubileumi – rendezvényét Balatonfűzfőn tartották meg.
A fesztivál fővédnöke Ovádi Péter országgyűlési képviselő volt. A fesztivál országos jellegű
lett, kulturális színvonalát emelte Pitti Katalin fellépése is. A 48 produkcióban volt többek
között vers, jeltánc, ének – vers jelénekkel, mozgássérültek tánca, csoportos tánc, népdalok,
táncdalok, citera és szájharmonika muzsika, POP rock.
A fogyatékkal élő szereplők között voltak siketek, mozgássérültek, gyengén látók. Volt, aki
tolószékben tudott közlekedni, volt, aki két bottal közlekedett, volt, akit a mikrofonhoz oda
kellett vezetni, mert nem látott, de olyan is volt, aki nem hallott. A szereplők mind győztesek
lettek, hiszen saját maguk korlátait győzték le. A közel 200 fős közönség a szereplőket, azok
produkcióit nagy tetszéssel, ovációval fogadta.
A Mozgássérültek Térségi Csoportját 21 fő képviselte. A csoportból fellépett Polgár Emilné
vidám paródiával és Marton Anna versmondással.
Szeiler János

Polgár Emilné és Marton Anna

Álláshirdetés
A zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és AMI fél állású karbantartói állást hirdet 2019. november 3 –i kezdéssel.
Munkavégzés helye: 8420 Zirc Köztársaság u. 9.
Előny: asztalos szakképesítés
Elvárás: önálló munkavégzés, kisebb karbantartási munkák teljes körű elvégzése
Bérezés: közalkalmazotti bértábla alapján
Benyújtandó dokumentumok: önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítvány
Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 88-414-449 –es telefonszámon, vagy személyesen a gimnáziumban.
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Felavatták az első zirci sportparkot
(Folytatás az 1. oldalról)
Ottó Péter polgármester elmondta, Zirc Városi Önkormányzat
a lakosságszámához képest maximálisan elérhető két sportparkra nyújtotta be a pályázatát, melyek közül az egyik már
elkészült, a közelmúltban pedig arról kaptak tájékoztatást,
hogy a másik sportpark is megépülhet a városban. A létesítmény állami beruházásként valósult meg, amelyhez az alkalmas területet kellett az önkormányzatnak biztosítania,
valamint a fenntartásával kapcsolatos feladatokat vállalnia.
A városvezető bizalmát fejezte ki, hogy minél többen élnek az
új sportolási lehetőséggel, s használják majd a létesítményt.
Hozzátette azt is, hogy a másik sportpark a Cigánydombijátszótér területén fog megvalósulni, várhatóan a jövő év
tavaszán kerülhet sor az átadására.
A köszöntő gondolatokat követően a világbajnoki bronzérmes
zirci testépítő pár, Schindler Balázs és Biró Aida mutatta be a
különböző fitness eszközök használatát az érdeklődőknek.
Mindhárom zirci iskolának volt képviselete az átadón, s a
diákok közül többen a testépítő páros útmutatása alapján ki is
próbálták a sportparkot. A testnevelők is elsajátíthatták a
fontosabb ismereteket, amelyeket tudnak majd alkalmazni a
tanórák keretében.
A gyakorlatokat Aida hajtotta végre, Balázs pedig kommentárokat fűzött hozzá. A kisiskolás csapat is birtokba vette a
korosztályának megfelelő „sporteszközt”, majd szurkolósereg-

ként szegődtek a testépítő hölgy mellé, számolták, hány
húzódzkodást tud elvégezni a korláton.
A zirci testépítő pár kortól és nemtől függetlenül mindenkinek
ajánlotta figyelmébe az új sportlétesítményt. Mivel szabadtéri
sportolásnak minősül, a hűvösebb időszakokra az izmokat
takaró hosszú ruházatot javasolták a használathoz. Felhívták
a figyelmet a bemelegítés fontosságára, s arra is, hogy mindig
legyen nálunk víz.
Kelemen Gábor

Eredményes öt évet zárt a képviselő-testület
(Folytatás az 1. oldalról)
A helyi autóbuszjárat útvonalán lévő autóbuszmegállók
komfortosításának érdekében hulladékgyűjtő edények és
padok kihelyezéséről döntött a képviselő-testület. Mindez
majd a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” projekttel
párhuzamosan történik, az apátság elöli területről kikerülő
padokat újítják fel, és helyezik ki a helyi járati buszmegállókban.
A csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítására vonatkozó
árajánlatok is elbírálásra kerültek. Városunk belterületein az
utóbbi időkben a hirtelen nagy esőzések nyomán több területen alakult ki csapadékvíz által veszélyeztetett, illetve elöntött
magántulajdonú ingatlanrész, valamint használhatatlanná
vált közterület, járdaszakasz. A bejelentések alapján a városüzemeltetési osztály munkatársai megvizsgálták a tárgyi
területeket és a város hét pontjára sürgős csapadékvízelvezetési, felújítási megoldásokat javasoltak a testületnek.
A történelmi múlt is részét képezte a képviselő-testület
szeptemberi ülésének. A Kistemplom melletti királyi udvarház
és környéke történelmi emlékhellyé nyilvánítását kezdeményezi és támogatja a városvezetés, a Damjanich utca 13. és a
Kossuth Lajos utca 9. szám alatt található lakóházak helyi
védelem alá helyezésével kapcsolatban pedig előzetes döntés
született.
A folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is
születtek. A „Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című
projekt vonatkozásában eszközbeszerzéssel kapcsolatos
döntést hozott a képviselő-testület. A "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című projekt esetében a közbeszerzési

eljárás ajánlattételi határidejének módosítása történt meg.
Tiszteletdíjról történő lemondások következtében támogatói
döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára mondott le
270 250 forint összegű tiszteletdíjáról és ugyanekkora összeggel járul hozzá a Zirci Fúvószenekar bányásznapi fellépéséhez,
valamint az adventi programsorozat megvalósulásához.
Sztana Éva, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő
tagja az Erdélyi Baráti Kör Egyesület részére ajánlotta fel a
honoráriumát 91 103 forint összegben.
A napirendek tárgyalását követően Ottó Péter polgármester
köszönetét fejezte ki a képviselőknek, bizottsági tagoknak,
hivatali munkatársaknak az elmúlt öt évben kifejtett aktív
munkájukért, amivel hozzájárultak a város működtetéséhez és
fejlődéséhez.
Kelemen Gábor
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Konferenciarangra emelt Malakológus Találkozó
(Folytatás az 1. oldalról)
A konferenciát Ottó Péter, Zirc város polgármestere nyitotta meg. Örömét
fejezte ki, hogy az idei évben Zirc lehet a házigazdája a malakológusok
találkozójának. Mint azt elmondta, a szakmai köröket leszámítva talán
sokaknak megfordul a fejében a kérdés, hogy mi is az a malakológia. Talán
valami titkos társaság elnevezése? Ugyanakkor, ha tudjuk, hogy az állatvilág második legnépesebb rendjével, a puhatestűekkel foglalkozó tudományágról beszélünk, mindenki számára nyilvánvalóvá válik, nem titokról
van szó, hanem egy igen széles szakterület képviselőiről.

magyar nevek használatában kialakították közös álláspontjukat. Ezt követően a múzeum kiállítását tekintették meg a konferencia résztvevői.
Szintén délután, a múzeum közművelődési termében, a programhoz
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás várta az általános iskolás diákokat. A múzeum kollégái a konferencián résztvevő malakológusok segítségével, játékosan vezették be a csigák világába a gyerekeket. A csigák
felismerésén túl, mikroszkópos bemutató, memóriajáték, valamint csigaválogatás is várta az érdeklődőket. A legkisebbek csigákat hajtogathattak
és színezhettek, ajándékként porceláncsigákat kapott minden résztvevő.

Beszélt a konferencia résztvevőinek városunk történelmi múltjáról, első
írásos említéséről, alapításáról, újraalapításáról, több évszázados fejlődéséről, gyarapodásáról.
Városunk vezetője megidézte néhai nagyapja, Ottó Lajos emlékét is, aki
szenvedélyes csiga- és kagylógyűjtő volt, gyűjteményének egy piciny része
kiállításra is került a Városháza emeleti aulájában. „Győrben éltek, az
otthonuk szinte egy kis múzeum volt. Bármerre néztünk gyermekfejjel,
hozzáérkező unokák, a polcokon, tárlókban, vitrinekben, dobozokban,
minden szobában, térben csak csigák és kagylók voltak, a világ minden
részéről. Ott ismerkedtem meg a puhatestűek törzsének szín-, forma- és
méretgazdag változataival”. A „csigás papa” majd 25 évvel ezelőtti halálát
követően, tízezer darabosra becsült gyűjteménye, egykori pályatársai közreműködésével – akik közül többen, a zirci konferencián is jelen voltak - a
gyöngyösi Mátra Múzeumba került.
A városvezető végül tartalmas tanácskozást kívánt a konferencia résztvevőinek.
Dr. Erőss Zoltán Péter, a Magyar Malakológiai Társaság elnöke köszönetét fejezte ki a házigazda város polgármesterének és a társszervező
múzeum igazgatójának azért, hogy a Malakológusok Találkozója itt Zircen
a konferencia rangjára emelkedhetett, voltaképpen először a rendezvény
több évtizedes múltja során.
A délelőtt egészében szakmai előadásokat hallgathattak az érdeklődők,
többek között egy gyűjtőútról, meztelencsiga projektről, a csigákban és a
kagylókban fellelhető élősködőkről.
Az előadások sora, amely minden érdeklődő számára nyilvános volt, a
Magyar Malakológiai Társaság közgyűlésével zárult. Délután a szakemberek a magyarországi recens szárazföldi puhatestű fajok magyar nevezéktanának egységesítésén vitatkoztak. A megbeszélés eredményes volt, a

A konferencia vasárnap kirándulással zárult, a kutatók vonatozás után
rövid sétát tettek a Cuha-völgyében, egyúttal megismerkedtek a terület
csigafaunájával is.
Az ország minden tájáról érkező résztvevők szép élményekkel távoztak
városunkból.
A konferencia megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap, Zirc Városi
Önkormányzat és a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre
támogatta.

A lélek útja: Tóth Péter Lóránt vers-zarándoklata
Radnóti Miklós emlékére
Radnóti Miklós születésének 110. és
halálának 75. évfordulója alkalmából
kezdeményezett vers-zarándoklatot
Tóth Péter Lóránt Radnóti-, Latinovits-, és Pro Cultura Hungarica-díjas
versmondó.
A zarándoklat az ártatlan munkaszolgálatosok emlékére a szerbiai Borból (egykori
Lager Heideneau) indult 2019. augusztus
31-én, és a költő feltételezett halála helyszínéig, Abdáig tart. A zarándoklat csaknem
100 településen halad át, összekötve
Szerbiát, Horvátországot és Magyarországot. A 820 kilométeres, 24 napig tartó utat
a versmondó egyedül tette meg, de több
helyszínen kísérték Radnóti költészetének méltatói. Ennek az „erőltetett menetnek” az egyik állomása
Zirc volt, ahová szeptember 21-én érkezett a versvándor.
A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB előadótermében hallgathatták meg az
érdeklődők Tóth Péter Lóránt „…lélek vagyok, élni szeretnék!” című monodráma előadását. Az
előadás Radnóti Miklós utolsó hónapjait mutatja be a Bori notesz, Kőszegi Ábel „Töredék” című
munkája és más Radnóti versek alapján. A darab hű emléket állít a háború ártatlan áldozatainak,
élettel tölti meg azt az űrt, amit a számtalan értelmetlen halál maga után hagyott.

Az Ősz csak köszön
Csendes eső áztatta a fákat,
Az Ősz jött és beköszönt,
Néhány lehulló falevél
Táncolt az esernyőm fölött...
Aprócska vágy a szívemben,
Andalogni a szeptemberbe',
Mint szemben a könny gyöngy,
Megülni egy kósza falevélbe'...
Nyárutóban titkon játszani,
Hogy az Idő kedvese vagyok,
Hajamon a dér csak csillagpor,
Esernyőn a levél-csónakom...
Nem múlik el az Élet, ahogy a nyár,
Épphogy megpihenek s jövök,
Egy esőcsepp köntösében
Fogadom, hogy az Ősz csak KÖSZÖN!...
Fidrich Ibolya, Zirc, 2019. szeptember 3.
(Minden jog fenntartva!)

Tóth Péter Lóránt nem híve a klasszikus versmondásnak, egyetlen eszköze van csupán: a szó maga,
annak ereje. A versekben a mának szóló üzenetet keresi, előadásainak célja pedig a Radnóti által
felmutatott emberség iránti tisztelet közvetítése, annak megőrzése minden időben, ahogy tette azt a
költő is, egészen a végsőkig. A versmondó szavaival élve: „elsősorban embernek születtünk, és csak
azután magyarnak.”
Jámbor Adrienn

Kép: internet
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Október havi Véradások
Október 02. (Szerda )
Bakonyoszlop Közösségi Ház 16.00- 18.00 óráig.
Október 09. (Szerda )
Nagyesztergár Önkormányzat 16.00- 18.00 óráig.
Október 24. ( Csütörtök )
Zirc Művelődési Ház (Alkotmány u 14. ) 14.00 - 18.00 óráig.

Az Idősek Klubja programjai:
2019. október 1. Kedd 9,30
Digitális Jólét Program: Ismerkedés a digitális világgal
2019. október 2. Szerda 9,30
Idősek védelme, bűnmegelőzés
(Orsós Károly előadása)
2019. október 3. Csütörtök
Társasjáték

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait az
Aradi Vértanúk Emléknapja 170. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésre
2019. október 05. (szombat) 17.00 óra
Zirc, Március 15. tér
PROGRAM
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2019. szept. 30. - okt. 5-ig

Ingyenes beiratkozás

október 1. kedd
október 3. csütörtök

16 óra
16 óra

3D nyomtató bemutatása Horváth Norbert
közreműködésével - regisztrációhoz kötött

szeptember 30. hétfő

10 óra

Egyszer volt, hol nem volt… Játékos mesefoglalkozás óvodásoknak Csaba Lillával

október 2. szerda

12 óra

Rendhagyó irodalomóra Wéber Anikó írónővel

október 3. csütörtök

11 óra

Rendhagyó irodalomóra Totth Benedekkel

október 4. péntek

10 óra

Ringató foglalkozás Tóth Viktóriával

október 5. szombat
Október 5. szombat
Szept. 30. - okt. 5.

Zirc 30 őszköszöntő túra. Regisztráció 8-11
óráig az Alkotmány u. 14. sz. épületben
17 óra

Aradi Vértanúk Napja - városi ünnepség a
Március 15. téren
Helyismereti kérdőív. A kitöltésre lehetőség
van online (a könyvtár facebook oldalán), és
papír alapon a könyvtárban

A programok helyszíne: Békefi Antal Városi Könyvtár
(Zirc, József A. u. 1.; 88/593-810)
Az ettől eltérő helyszíneket feltüntettük. Minden program ingyenes!

HELYI ÉRTÉKŐRZŐ NAP
(SZENT MIHÁLY-NAPI CSALÁDI NAP)
2019.09.28.
15.00-19.00 KÉZMŰVESSÉG - NAGY SZAKKÖRVÁLASZTÓ

Himnusz
Ünnepi beszéd: Dr. Kedves Gyula
Országgyűlési Múzeum Szakmai Főtanácsadója

Vers: Simányi Viktória - III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és AMI tanulója
Kálmán István - Református lelkész

Koszorúzás
Áldást mondanak a történelmi egyházak képviselői
Szózat
Mécsesgyújtás

16.00-16.20 FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁS AZ ALKOTÓHÁZ KÉZMŰVES
TEVÉKENYSÉGÉRŐL - JANUS ESZTER FOTÓI
16.30 KOPPÁNY ANDRÁS - A DUBNICZAY-REGULY HÁZ
TÖRTÉNETE
AZ ESEMÉNY MÚZEUMI BELÉPÓJEGGYEL LÁTOGATHATÓ!
További információk:
www.regulymuzeum.hu
facebook: Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház

Közreműködik: Csaba Lilla

FESZTIVÁLVISSZHANG
Dalos-képes élménybeszámoló a Zirci Városi Vegyeskórus
nyári programjairól
Időpont: 2019. szeptember 28. szombat, 17 óra
Helyszín: Ciszterci Műemlékkönyvtár (Zirc, Rákóczi tér 1.)
Belépőjegy: 500 Ft
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dudar, Ördög-árok geotúra
Találkozó: Dudar, Vásár tér, 2019.10.05., szombat 9.00
Túravezető: Katona Lajos Tamás, Keserü Ildikó
Szervező: MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma
A túra rossz idő esetén elmarad!
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Jelentkezni legkésőbb október 1-ig,
a finci99@gmail.com e-mail-címen lehet.

ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP
Felelős kiadó: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
(8420 Zirc, József A. u. 1.) Adószám: 15569499-1-19
Telefon: +36 88/593-810 E-mail: zivi@zirckultura.hu
ISSN szám: ISSN 1215-4156 (Nyomtatott), ISSN 2631-0163 (Digitális)
Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla, Horváth Norbert
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.
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Vitéz Mészáros István (1888–1947) fényképészmester zirci működése
A fényképezés kezdete a XIX. század első felére nyúlik vissza. A polgárság
részéről egyre nőtt az igény, hogy megörökítsék a családtagokat, a családi
eseményeket. A zirci polgárok is törekedtek arra, hogy a családjukról kép
készüljön. A Wetzl (később Kövesre is magyarosított) kovácsmester családjáról készült kép 1875-ből csak másolatban maradt meg. A másolatot
Wetzl Olga készítette, aki később Mészáros István felesége lett, maga is
részt vett a híres veszprémi fényképészszalon munkájában.
Sok családban készült ovális alakú, nagyméretű (70x60 cm-es) portré a
családtagokról, ezeket bekeretezve a falra akasztották. Az ovális kép az
1910-es évek végéig volt szokásos, utána szögletes formátumú képek
készültek. De a század elején un. „cabinet portrait”, „visit-portrait” megnevezéssel kisméretű, ajándékozási célra készült arcképek is készültek.
Napjainkban a régi fényképek egyre inkább felértékelődnek. Nemcsak az a
fontos, kit, mit ábrázol a kép, hol, mikor készült, de a mesterek neve is
lényeges. Sok vándorfényképész járta az országot, ezek a képek általában
jelöletlenek. De ha a régi zirci családi fotók közt kutakodunk, híres mesterek munkáit is megtalálhatjuk. Többnyire veszprémi mesterek készítették
a felvételeket. A leghíresebb Becske Adolf volt, aki 1873-ban alapította a
műtermét, 1923-ig működött. Először Kalmár és Becske néven jelezték
képeiket. 1904-ben aranyéremmel tüntették ki kitűnő munkáiért. Becske
műterme Veszprémben a Szabadság tér 5. szám alatt, a Városházzal átellenben volt. Zirci polgárokról készített családi képet Neumann Pál Siófokról 1899-ben. Somogyi Sándor 1903–1937 között működött. Veszprémben, a Gizella téren tartott műtermet, de hirdetésében azt írja.: „felvételek
vidéken is eszközöltetnek ünnepélyek alkalmával…”, és „Ő császári és királyi Felségétől legfelsőbb elismerés”. De felvételek maradtak „Szabó fivérek
Budapest” megjelöléssel 1901-ből, „Kálmán fényiroda Szombathely”
1918-ból.
Talán kevéssé ismert, hogy az 1900-as évek elején Zircen is volt műterem,
„Gser Dezső fényképész Zircz” megjelöléssel maradt esküvői műtermi
felvétel.
Legtöbben mégis vitéz Mészáros Istvánra emlékeznek, illetve tőle őriznek
felvételeket a családi archívumban. Mészáros István (Ekel 1888 –
Veszprém 1947) Budapesten jó nevű fényképészeknél tanulta a szakmát.
1902–1904 között Donát Dávid fényképész mesternél tanult. Majd tíz éven
keresztül laboránsként és retusőrként Uher Ödön, Strelisky Sándor,
Goszleth István, Rozgonyi Dezső műtermeiben dolgozott. Valószínű, itt
ismerte meg a zirci Wetzl/Köves család Budapestre került tagjait, dr.
Köves János állatorvost és öccsét, Köves Lászlót. Miután az első világháborúban a m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred katonájaként az orosz és
olasz frontokon teljesített szolgálatot, már több lapot és fényképet küldött
magáról a zirci Wetzl és Wolf családnak. A harctéren bátorságával kitűnt,
ezért vitézi rangot kapott.
Érzelmi szálak kötötték a családhoz, hiszen a háborúból visszatérve 1918ban feleségül vette a csinos Wetzl Olgát (Zirc 1888 – Veszprém 1968). Ő
a zirci Wetzl kovácsmester családtagja volt (édesapja Wetzl József
1862–1898 kovácsmester, édesanyja Nagy Alojzia) így dr. Köves (Wetzl)
János unokahúga. A családi kapcsolatokat ápolták, ezt látogatások, levelek, meghívók tanúsítják. A fiatal pár Veszprémbe költözött, ahol Mészáros

Vitéz Mészáros István 1940-ben

Mészáros Magda 1930-ban

Istvánnak 1919. december 3-án iparigazolványt állítottak ki, ami alapján a
városban a fényképészipart gyakorolhatta. Dr. Lax Jenőné Kántor Margit
műtermében kezdte a munkát, amit később megvett, és 1924-től tulajdonosként irányított.
Veszprémben, a Horthy Miklós utca 2. alatt volt a nagy forgalmú üzlete,
férfi és női segédeket, inasokat alkalmaztak. Hirdetéseiben úgy írja, hogy
„művészi kivitelű és megbízható jó fényképeket” készít, „a vármegye legelső fényképészeti műtermében. Modern berendezés, minden igényt kielégítő műterem”. A megrendelők között nemcsak a családi képet készíttető
veszprémi polgárok voltak, de Jutasról és Hajmáskérről tisztek és közkatonák is. Ezen kívül különböző iskoláknak, egyleteknek, intézményeknek
készítettek tabló- illetve csoportképeket. Színvonalasan dolgoztak, fővárosi
lapok is közölték felvételeit.
Az Országos Kézművesipari Tárlaton vitéz Mészáros István fényképész
sikeréről számolnak be a lapok. József főherceg elismeréséről írnak, „aki
régi ismerőse Mészárosnak, mint egyetlen vitézi rangú fényképésznek” (Veszprém Vármegye 1925. július).
Az 1930-as évektől az amatőr fényképészek száma is megnőtt, számukra
laboratóriumi szolgáltatást nyújtottak, illetve a fényképezőgépek kezelésének oktatását is kínálták. Mészáros István Veszprém város első polgárai
közé tartozott, megnyerő fellépése, kulturált magatartása, sok egylet,
jótékonysági egyesület tagja, szép énekhangja, közért való becsületes
munkássága okán tisztelték és szerették.
1925-től már Zircen, majd Almádiban és Hajmáskéren is nyitott műtermet. Zircen a Reguly utca elején volt bérelt üzlete. Nemcsak portrékat
készítettek, de esküvői képeket, iskolai osztályokról felvételeket, tablókat,
csoportképeket. Zirci eseményeket, bálokat is fényképeztek. Emlékezetes
az 1937. január 9-én tartott „magyar bál” a Legényegylet nagytermében. A
magyar ruhába öltözött párokat vitéz Mészáros István fényképezte. A zenét
Nyári Gyula nyolc tagú zenekara szolgáltatta, éjfél után Mészáros István
néhány magyar nótát énekelt nagy sikerrel. (Dombi Ferenc cikke nyomán).
Felvételei nagyon jó minőségűek voltak, mai napig élesek, élvezhetőek.
Lehetett választani, fekete-fehér, barnított, vagy később vízfestékkel színezett képet szeretett volna a megrendelő. Mindig retusálták a portrékat. Ha
kívánták, a fotók alapján lehetett festményeket is rendelni, olaj- vagy
pasztellképeket.
A képeken mindig volt cégjelzés. matricák, nyomtatott szöveg, domborított
felirat.
Mészáros István felesége, Wetzl Olga az adminisztrációt végezte az üzletben, hiszen ez fontos volt az utánrendelések szempontjából is. Egy lányuk
született, Mészáros Magda (1920–1988), később Lengey Alajosné. A
Mészáros családnak szép villája volt Balatonalmádiban, ahol szintén
működött fényképészműterem. A balatoni nyaralók szívesen készíttettek
magukról felvételeket. A zirci műterem később a Rákóczi téren működött,
kb. a mai OTP helyén. Az 1950-es évektől fényképész szövetkezetté alakult
az államosítás következtében. Mészáros Magda még kijárt ide, dolgozott a
szövetkezetben is.

Mészárosék villája előtt a zirci rokonság 1927

Cuhavölgyi Klára

Wetzl Olga és Vitéz Mészáros István 1918-ban

Gser Dezső zirci műterméből 1910-es évek

Irodalom:
Szakács Margit: Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon 1840–1945. – MNM Történeti Fényképtára, 1997.
V. Fodor Zsuzsa: „Isten áldja a tisztes ipart!” Iparosélet Veszprémben a két világháború között. – Veszprém, 1989. (Veszprémi múzeumi értesítő)
Veszprém Vármegye 1924, 1925. évfolyamai
Dombi Ferenc: A zirci országzászló története. IV. rész.= Zirc és Vidéke 1997/07.
A fotótörténet első 100 éve – online könyv. 2013. május 9. Mai Manó Ház
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A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019 nyarán
több tábort is szervezett a járásban élő gyermekek
számára, valamint részt vállalt az Önkormányzati
Napközi lebonyolításában is.
A nyári szünet első két hetében 5, illetve 4 gyermek szülei kérték a
napközi biztosítását, melyet Intézményünk vállalt. Napi egyszeri
étkezés biztosítása mellett igyekeztünk a lehetőségekhez képest
tartalmas programokkal eltölteni a napokat. Ebben segítségünkre
volt két középiskolás fiatal, akik ezzel az érettségihez szükséges
önkéntes munka egy részét is teljesítették. Rövidebb túrákkal,
társasjátékkal, könyvtárlátogatással, focizással, egyéb sportolással
és a nagy melegben filmvetítéssel múlattuk az időt, a szülők érkezéséig. Egy alkalommal mozi-látogatáson, illetve egy alkalommal
Vinyében, kalandparkban voltunk.
Június utolsó hetében kollégáink önköltséges tábort szerveztek
Múlt-Jelen-Jövő címmel, melynek fő célja a megyében található
várak egy részének (Döbrönte, Szigliget, Nagyvázsony, Csobánc)
meglátogatása, kalandparkos kalandozás, moziban filmvetítés,
Pápa bázisrepülőtér látogatás, illetve egy nap helyben telt sportolással, játékokkal. Ezen a héten 20 gyermek vett részt a táborban.
Ezt követően 30 bátor gyermek indult útnak vonattal június 30-án
vasárnap Erdélybe, az Ivóban található Erzsébet-táborba. 15 órás
utazás után érkeztek meg meglehetősen fáradtan, mivel nem
mindenkinek sikerült kipihennie magát az éjszakai vonatozás
alatt, hiába voltak ágyak. Vonatkozott ez a kísérőkre is. Ennek
ellenére már az első napon belevetették magukat a programokba,
amiből a hét többi napján sem volt hiány.
Hétfőn a kipakolás és szusszanás után Szent Erzsébet legendájával
kellett megismerkedni, feldolgozni és újragondolva előadni. Este a
csoportok bemutatkozására és táncos programra került sor.
Kedden délelőtt a Madarasi Hargita meglátogatása volt a program,
míg délután tábori olimpián vettek részt a gyerekek, ahol csapatunk több tagja is jeleskedett, ezzel okleveleket szerezve. Éhségüket kürtőskaláccsal csillapíthatták, amit helyben sütöttek. Szerdán
látogatást tettek Farkaslakán, Tamási Áron szülőházánál és síremlékénél, a Parajdi sóbányában, Korondon és Székelyudvarhelyen,
ahol ajándékok vásárlására is volt lehetőség. Az estét közösnéptáncolással zárták. Csütörtökön kirándulást tettek a helyi vadasparkban, délután csapatversenyek és kimittud volt. Pénteken reggel csomagolás, szobatakarítás következett, mert lassan el kellett
hagyni a tábort. A délutáni vonatindulás előtt Csíkszeredába tettek
látogatást, megnézték a Csíki Székelymúzeumot és a Csíksomlyói
Kegytemplomot. Az utolsó kihívás a szintén 15 órás hazavonatozás
volt. Kellőképpen fáradtan, de annál több élménnyel tértek haza a
gyerekek és a kísérők az egyhetes táborból, melyről augusztus
elején a szülőknek külön képes beszámolót is tartottak.
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ta. A hét során sok-sok érdekes programot biztosítottunk a gyerekeknek. Az első nap ismerkedéssel, beszélgetéssel, sportolással, az
egyenpóló átvételével telt. Egy nap ellátogattunk a veszprémi
állatkertbe, egy másik napon a Balatonon kalózhajóztunk, s még
aznap felsétáltunk a Jókai kilátóhoz, utána pedig a balatonfüredi
vadasparkban tettünk sétát. A Reguly Alkotóházban kézműves
foglalkozáson vettünk részt, ahol lehetett választani a bőrkarkötőszövés, a nemezelés és a gyertyaöntés között. Tartottunk
kimittud-ot, amit oklevéllel, apró ajándékokkal jutalmaztunk.
Utolsó napon túráztunk a Pintér-hegyi Parkerdőben, közben
Orsós Károly rendőr őrnagy tartott előadást a gyerekeknek, aki
már oszlopos tagja táborainknak. A tábor zárásaként az egész
héten várt buborékfoci következett a gyerekek nagy örömére. A bő
másfél óra alatt a gyerekek igencsak elfáradhattak a nagyon aktív
és állóképességet igénylő sporttevékenységben.
Augusztus elején bonyolítottuk le az idei második és egyben utolsó
nyári táborunkat, amely a „Biztonságban a Bakonyban” fantázianevet kapta, mivel főleg az erdőjárás, eltévedés, veszélyhelyzetfelismerés, tájékozódás, segítségkérés és segítségnyújtás volt a
központban. Itt rögtön az első napon buborékfocival kezdtünk. A
nagy meleg ellenére is nagyon élvezték a gyerekek a programot.
Délutánra maradt a szokásos pólók és kitűzők átvétele. Kedden
sajnos az időjárás némileg átírta a programot és a kalandpark
utáni túrázás helyett délelőtt filmvetítés volt, és csak ebédre mentünk Vinyébe, utána kalandparkba. Szerencsére az idő itt már
kegyesebb volt velünk. Szerdán a Sümegi várban tettünk látogatást, ami az egész napunkat kitöltötte, mivel nagyon érdekes
bemutatókat tekinthettünk meg a várjátékok során. Csütörtökön a
bakonybéli Pannon Csillagdában jártunk, ahol érdekes előadást
hallgathattunk egy csillagásztól. Ezen a napon délután Döméné
Janni Ildikó védőnő volt a vendégünk, aki az elsősegélynyújtásról
tartott nagyon érdekes előadást, aztán a gyerekek gyakorolhatták
az újraélesztést is, utána pedig ismét Orsós Károly gazdagította a
gyerekek ismereteit a térképolvasással, tájékozódással, eltévedés
esetén teendőkkel kapcsolatban.
A pénteki nap rendhagyó volt, mivel kétszer zártuk le a tábort.
Délelőtt a közös értékelés, beszélgetés és játék volt előtérben, ebéd
után két szülinapost köszöntöttünk. A 41 táborozó gyermek közül
25 vállalta, hogy a hosszabbra nyújtott délutáni programon részt
vesz, így a többiektől 14.00 órakor elbúcsúztunk. Ezután érkeztek
meg a Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület önkéntesei
terepjáróikkal, akik a nap további részében biztosították nekünk a
tartalmas és izgalmas programot. Először a közeli erdőben
„szórtak” szét minket 6 csapatban, és vissza kellett találnunk egy
megadott pontra, ahol aztán leveleket, terméseket kellett gyűjteni.
Utána közösen autóztunk át a Zirc határában lévő kőbányába. Itt
először minden csapatnak tűzrakó-helyet kellett készíteni, aztán
fát gyűjteni a tűzgyújtáshoz, végül szalonnasütés következett, ami
mindenki számára meglepetés volt, mert a BÖMME biztosította.
Természetesen a nyársat mindenki maga készítette. Még világosban a Bakony Polgárőr Egyesület drónját figyelhettük meg
„munka” közben. Amikor az este leszállt, akkor hőkamerával
kereshették meg a gyerekek az eltűnt személyeket. Hazafelé ismét
a terepjárók kényelmét élvezhettük, így 22.00 órakor vehették át a
szülők a gyermekeiket.
Ezúton is szeretném megköszönni vendégeinknek, előadóinknak,
önkénteseinknek munkájukat, segítségüket, és nem utolsó sorban
köszönöm kollégáimnak azt a rengeteg időt, energiát, kreativitást
és munkát, ami belefektettek a táborok kitalálásába, megszervezésébe és lebonyolításába, illetve az ezután következő elszámolásba.

Július közepén az idei első napközis táborunk került lebonyolításra, melyben 40 gyermek vett részt, és a Kalandos nyár nevet kap-
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„Mozgassuk meg a várost!” címmel Zirc Városi Önkormányzat
az idei évben is csatlakozott a környezetbarát és fenntartható
közlekedést népszerűsítő programsorozathoz, az Európai
Mobilitási Héthez, mely szeptember 16. és 22. között került
megrendezésre.
A hét a „Bringás reggeli” programmal indult, mely a Magyar Kerékpárosklub Bringázz a munkába! elnevezésű kampányának nyitóeseménye
volt és első alkalommal került megszervezésre Zircen. Detre Anita
önkéntes, a Bringás reggeli program helyi szervezője és segítői szeptember 16-án, hétfőn reggel a zirci óvoda autóktól lezárt parkolójában várták
egy kis finomsággal azokat, akik ezen a reggel bringával mentek a munkába, iskolákba, óvodába. A támogatóknak köszönhetően rostos üdítő,
kakaós csiga, túró rudi, müzliszelet közül választhattak az érkezők, és
szerencsére jöttek is szép számmal, amit bizonyít, hogy a végére igencsak kiürült a környezetbarát kétkerekűvel közlekedők terülj, terülj
asztalkája. Sok kisgyermek érkezett szülői kísérettel, lepattantak a kiskerekű járművek nyergéből, és jóízűen eszegették a péksüteményt, édességet a napsütötte reggelen. Felnőttek is útba ejtették a bringások számára
felszabadított parkolót, és a frissítőt követően elindultak a munkába.
A programsorozat keretében ünnepélyes keretek között, a zirci testépítő
pár bemutatójával egybekötve került felavatásra az első zirci sportpark
az Alkotmány utcai sporttelepen, melyről bővebben a 3. oldalon olvashatnak. Ugyanezen a napon Barcsai Beatrix tanítónő vezetésével
bringatúrára került sor Alsóperébe. A helyszínen a Verga Zrt. uzsonnával
várta a sok kilométert maguk mögött hagyó kerékpárosokat.
Szeptember 19-én negyedik alkalommal került megrendezésre a
„Kiskerekes” Futamok az Alkotmány utcai kerékpárúton. A versenyen az
idei évben volt a legtöbb induló, négy kategóriában és három korcsoportban összesen 41-en álltak rajthoz és valamennyien célba is értek. Az
óvodások műanyagmotorral, futóbiciklivel és rollerrel, az iskolások
rollerrel és görkorcsolyával mérték össze tudásukat, mutatták meg
ügyességüket, gyorsaságukat. A legkisebbeket a szülők futva, előfordult,
hogy babakocsit tolva kísérték a Bike-Medic Kft. által kialakított
akadálypályán. Minden célba érkező elismerő oklevelet, csoki- és
üdítőjutalmat vehetett át, kategóriánként az első három helyezett
éremdíjazásban is részesült.
Szeptember 20-án jó hangulatú kerékpáros városnézésre került sor.
Kirmer Anna idegenvezetésével ismerhették meg a bringások a történelmi nevezetességeinket.
A hét a ZIRCATLON, korábbi nevén „Zirci Duatlon” versennyel zárult,
mely hetedik alkalommal került megrendezésre. A rendezvényt Ottó
Péter polgármester nyitotta meg. A 67 egyéni induló mellett – akik
között vidékiek és zirciek egyaránt voltak – öt váltócsapat is benevezett a
versenyre. A futós-kerékpáros versengés ezúttal is remek hangulatban
zajlott le, melyhez az időjárás is méltó partnernek bizonyult. Minden
célba érkező elismerő oklevelet vehetett át, a kategóriák helyezettjei
éremjutalomban részesültek, és egyéb ajándéktárgyak, utalványok is
vártak a legjobban teljesítőkre. A rajtszámok alapján történő tombolasorsoláson értékes, a sportoláshoz jól hasznosítható ajándéktárgyak
találtak gazdára, a fődíj egy versenykerékpár volt.
Az Európai Mobilitási Hét programjainak keretében egy szelfiverseny is
meghirdetésre került. A Zirc Duatlon Facebook-oldalra feltöltött bringás
képek közül a legtöbb lájkot Hohl Szilvia fotója kapta, így ő vehette át
jutalomként az ötezer forint értékű sportszer-utalványt.
A rendezvénysorozat megvalósítására Zirc Városi Önkormányzat
850 000 forint értékű támogatást nyert az Innovációs és Technológiai
Minisztérium pályázatán. A programok eredményes megvalósításához
vállalkozások, civilek, önkéntesek is hozzájárultak.
Kelemen Gábor

2019. szeptember 27.

