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Humanitárius segítség Dercen testvértelepülésnek
Megmozdult az ország az orosz-ukrán háborús helyzet elől
menekülő állampolgárok megsegítésére. Ottó Péter, Zirc város
polgármestere lakossági felhívásában a célzott és koordinált
segítségnyújtás
fontosságát
hangsúlyozta,
amit
a
leghatékonyabban a karitatív szervezeteken keresztül lehet
elérni, hiszen ők folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy mi az,
amire a legnagyobb szükség van.
Zirc Városi Önkormányzat is felkészült a koordinált
segítségnyújtásra és lehetőségeinek a figyelembevételével
felajánlotta
humanitárius
segítségét
kárpátaljai
testvértelepülésünk, Dercen részére. A határon túliak számára is
komoly kihívást jelent az Ukrajna belsőbb részéből hozzájuk
érkező menekültek ellátása. A képviselő-testület határozat
formájában is megerősítette a segítségnyújtás szándékát, és arról
is döntött, hogy a Zircre érkező menekültek fogadásában,
ellátásában közreműködik. Az önkormányzat külön alszámlát
nyitott kárpátaljai testvértelepülése megsegítésére. A képviselők
magánemberként is az ügy mellé álltak, s a pénzbeli felajánlások
gyűjtését az erre a célra elkülönített számlaszámra elsőkként
teljesített egyéni befizetéseikkel indították el. Lapzártánkig közel
800 ezer forint összegű támogatás érkezett a számlára.
Az önkormányzat folyamatosan egyeztet a városban működő
karitatív szervezetekkel, szociális intézményekkel a szervezett
formában történő közreműködés érdekében. Közösen szervezték
meg adománygyűjtési akciójukat, melynek célja, hogy konkrét
segítséget nyújtson Dercen, valamint a Derceni Kistérséghez
tartozó, másik legnagyobb magyarajkú lakossággal rendelkező
falu, Fornos megsegítésére a testvértelepülés vezetőjétől érkezett
jelzés alapján. Erről keretes írásunkban olvashatnak bővebben.
A
támogatásokból
folyamatban
van
gyógyszerek,
egészségügyi készítmények beszerzése, amely szintén a derceniek
jelzése alapján kerül összeállításra, önkormányzati forrásból
kiegészítve másfél millió forint értékben.
Értesüléseink szerint Zircen is vannak már magánszemélyek
közreműködésével elszállásolt menekültek. A Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal várja azok tájékoztatását, akik önálló
úton fogadnak be menekülteket, illetve akik szükség esetén
szálláshelyet tudnak felajánlani a menekültek számára.

FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat a városban működő szociális
intézményekkel, karitatív tevékenységet is végző szervezetekkel
együttműködve adománygyűjtést szervez kárpátaljai
testvértelepülése, Dercen, valamint a másik legnagyobb magyarajkú
lakossággal rendelkező falu, Fornos megsegítésére.
Amire szükség van: tartós élelmiszerek (liszt, cukor, olaj, konzervek,
szárazélesztő, száraztészta), mosószerek, tisztálkodási szerek.
Az adományokat a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ fogadja
Alkotmány utca 14. szám alatti telephelyén munkaidőben, hétfőtől
csütörtökig 08.00 és 16.00, pénteken 08.00 és 13.00 óra között.
Zirc Városi Önkormányzat, Erdélyi Baráti Kör Egyesület, Magyar
Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete, Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet
Katolikus Karitász, Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Zirci
Önkormányzati Szolgáltató Központ, Zirci Református Egyházközség
-----Dercen megsegítésére a segítő szándékú pénzbeli adományokat az
alábbi számlaszámra várja az önkormányzat:

50420692-10007194
-----A menekültek fogadásáról és a szálláshelyek felajánlásáról a Zirci
Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára várják az információkat.
Telefonszám: 88/593-702, e-mail: pmh@zirc.hu
Zirc Városi Önkormányzat az együttműködésért, a támogatásokért,
a felajánlásokért ezúton is köszönetét fejezi ki.

LOMTALANÍTÁS
Az idei évben is megszervezésre
kerül Zirc városában a házhoz
menő lomtalanítás.
A
lomok
kihelyezésének
időpontja
március
19-20.,
az
elszállítás pedig március 21-én veszi
kezdetét.
A Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal tájékoztatója az eddigieknél is
alaposabban körülírja, hogy mi számít
lomnak, mi az, amit elszállítanak és
készült egy összeállítás a lomtalanítás
során ki nem helyezhető hulladékok
kezelésének lehetőségeiről is.
Kérik a lakosságot, hogy a kijelölt
időpontnál korábban ne helyezzék ki a
lomokat. (Bővebben a 2. oldalon)
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési
képviselő választással és országos népszavazással
kapcsolatos tudnivalókról (3.)
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 28-i
ülésén megválasztotta a Zirc városban működő Szavazatszámláló
Bizottság tagjait. Zirc város hét szavazókörzetre van osztva, ennek
megfelelően hét Szavazatszámláló Bizottság fog működni 2022.
április 3. napján. A körzetbe tartozó utcák besorolását 2021
novemberében tette közzé Zirc Város Jegyzője, megtekinthető Zirc
város honlapján, a Választások / Szavazások 2022 menüpont alatt.
A Szavazatszámláló Bizottságok legalább 5 taggal működőképesek.
Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell
beosztani. A választási eljárásról szóló törvény alapján a helyi
választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb
a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a
megválasztott
tagokat
az
adott
választásra
a
szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási
iroda vezetője – a szavazás napja kivételével – bármikor
módosíthatja.
A Szavazatszámláló Bizottságok 3 választott tagja felett a jelöltet
állító szervezetek 2-2 tagot delegálhatnak. Ezekkel a
megbízott tagokkal egészül ki a Szavazatszámláló Bizottság a
választás napján. Az SZSZB megbízott tagjait a jelölő szervezetek
2022. március 25-én 16.00 óráig jelenthetik be a helyi választási
irodánál.
Ha a Szavazatszámláló Bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél
kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló
bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.
A korábbi tájékoztatóban is szerepelt, azonban elengedhetetlenül
fontos határidődátumok a választópolgárok számára:
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás (ügyfélkapu) nélkül
interneten (www.valasztas.hu honlapon keresztül) legkésőbb
2022. március 30-án 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással (ügyfélkapu)
interneten (www.valasztas.hu honlapon keresztül) legkésőbb
2022. április 1-jén 16.00 óráig,
ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően ügyfélkapus
azonosítással interneten (www.valasztas.hu honlapon
keresztül) 2022. április 3-án 12.00 óráig
b) az illetékes (szavazóköri névjegyzék szerinti) Szavazatszámláló
Bizottsághoz meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítéssel (zárt borítékban!) a
szavazás napján, 2022. április 3-án legkésőbb 12.00 óráig
kell benyújtani.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre – kivétel a Kínai
Népköztársaság – és annak módosítására irányuló kérelemnek
legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie az
állandó lakóhely szerinti helyi választási irodához, a kérelem
visszavonása 2022. március 30-án 16.00 óráig történhet meg.
A Magyarországon belül történő átjelentkezési kérelemnek
legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig meg kell
érkeznie az állandó lakóhely szerinti Választási Irodához.
Az átjelentkező választópolgár az átjelentkezési kérelmét
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás (ügyfélkapu) nélküli
elektronikus benyújtás (www.valasztas.hu honlapon keresztül)
esetén 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja vagy
visszavonhatja,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást (ügyfélkapu) követő
elektronikus (www.valasztas.hu honlapon keresztül) benyújtás
esetén 2022. április 1-jén 16.00 óráig módosíthatja vagy
visszavonhatja.
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, 06-30/4393016, e-mail: bereczkine.krisztina@zirc.hu, postacím: 8420 Zirc,
Március 15. tér 1.
Bereczkiné Papp Krisztina
Helyi Választási Iroda
Jogi és Informatikai Vezető-helyettes
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Elfogadta a költségvetést a képviselő-testület
Februári rendes ülését tartotta
Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete.
A képviselő-testület felajánlotta
humanitárius segítségét kárpátaljai
testvértelepülése, Dercen számára az
orosz-ukrán háborús helyzet kapcsán, és
arról is határozott, hogy a Zircre érkező
menekültek fogadásában, ellátásában
közreműködik.
Megalkotásra
került
az
önkormányzat 2022. évi költségvetési
rendelete, Ottó Péter polgármester a
főbb számokat ismertette: a költségvetés
főösszege
2 111 millió
forintos
nagyságrendet jelent, a működési
költségvetés kiadásainak 1 359 millió
forint, a felhalmozási célú kiadásoknak
mintegy 725 millió forint a tervezett
szintje az idei évre vonatkozóan.
A képviselő-testület tudomásul
vette Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző
és Gazdasági Bizottság elnökének
tájékoztatóját: a vagyonnyilatkozattételi
kötelezettségének
mind
a
polgármester,
mind
valamennyi
képviselő határidőre eleget tett.

Egy
lakossági
beadványt
is
figyelembe véve a képviselő-testület
kinyilvánította azon szándékát, hogy
Zirc-Kardosrét
városrész
földgázellátásának kiépítéséhez a költségek
ötven százalékát biztosítja, amennyiben
a leendő fogyasztók a kiépítés másik
felét vállalják. A beruházási költségből
vállalt önkormányzati rész aránya most
magasabb, mint a Zirc városában a
kilencvenes évek második felében
történt földgáz-kiépítés esetén. Az
önkormányzat tájékoztatást fog majd
adni az egy főre jutó, várható beruházási
költségekről és felméri a csatlakozási
szándékot
a
városrész
ingatlantulajdonosainak körében.
A képviselő-testület döntésének
értelmében egy pénzesgyőri székhelyű
egyesület
fogja
fenntartani
és
üzemeltetni
az
önkormányzat
tulajdonában álló, a „Zirc – Zöld város a
Magas-Bakonyban” projekt keretében
létrehozott termelői piacot, mely a
Rákóczi tér 10. szám alatt került
elhelyezésre. A tervek szerint az első
piaci alkalom megtartására április 9-ig
sor kerül.

Jogszabályi változás miatt volt
szükség a gyepmesteri szolgáltatást
végző Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel
megkötött szerződés módosítására.
Megtörtént
az
önkormányzati
konyha nyersanyag-normájának felülvizsgálata, amely azonban csak az
üzemeltető
számára
jelent
költségemelkedést, a térítési díjakban
nem történt változás.
A képviselő-testület nem támogatta
azt a kérelmet, amely egy helyi védelem
alatt álló ingatlan helyrehozatali
kötelezettségéhez
kapcsolódó
önkormányzati hozzájárulásra irányult.
(kg)

Őrizni történelmünk lábnyomait
A kommunizmus áldozataira emlékeztek Zircen. Újra
levetítésre került a Magyar Passió című film.
A Városházán emlékezőbeszédet dr. Kőváry György, a
szervező Zirci Országzászló Alapítvány tagja mondott.
Megtudhattuk, hogy világszerte százmillióra becsülik a
kommunista diktatúrák halálos áldozatainak a számát, és
hazánkban is százezrek vesztették életüket. Ennél is többen
voltak azok, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és
lelkileg megnyomorított, családtagjaikat, kétkezi munkájukkal
megteremtett vagyonukat vesztették el. Február 25-e az ő
emléknapjuk. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták
el a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát.
Huszonöt évre ítélték mindenféle bírósági tárgyalás nélkül.
Az ünnepség szónoka rávilágított arra, hogy a bolsevik
puccsal hatalomra került oroszországi diktatúra 1920-ban a
legyengült, világháborúban szétbombázott Európát könnyű
zsákmánynak tekintette. Beszélt a „varsói csodának” nevezett, a
jelentőségéhez képest ritkán emlegetett eseményről, a lengyelek
és a bolsevikok nagy összecsapásáról, melyre, ha nem kerül sor,
akkor huszonöt évvel korábban jutnak el a bolsevista csapatok
Európa közepéig.
Aztán jött a második világháború, amikor újabb lehetőséget
láttak a beavatkozásra, 250 ezer német származású férfit és nőt,
magyar állampolgárokat hurcoltak a szovjet munkatáborokba, a
GULAG-ra. A foglyok összegyűjtése normatívák szerint történt,
ha kevés volt a létszám, akkor bárkit besorozhattak közéjük. Az
elhurcoltak közül több mint hatvanezren pusztultak el a
szovjetunióbeli táborokban. Akik évekkel később hazatérhettek,
soha senkinek nem beszélhettek az ott történtekről, így a
traumákat több évtizednyi hallgatás mélyítette tovább.
Hozzátette, nem kell külföldre menni, hiszen hazánkban is
kiépítette a diktatúra a munkatáborait, ezek közül a leghíresebb a
recski volt, ahol 1950 és 1953 között mintegy 1500 politikai
fogoly raboskodott mindenféle bírósági ítélet nélkül, kegyetlen
bánásmód mellett. Az egykori munkatábor végigjárását még ma,
rekonstruált állapotában, rabok nélkül is megrendítőnek nevezte,
ami örök mementóul kell, hogy álljon az utókor számára.
A szónok végül Sütő András írót idézte, aki szerint az ember
akkor kerül végveszélybe, ha már hátrafelé sem tud tájékozódni,

Dr. Kőváry György emlékezett a kommunista diktatúrák áldozataira

mert lába nyomát befújta a hó. „Őrizzük történelmünk
lábnyomait, még ha fájdalmas emlékekre utalnak is, hogy
végveszélybe ne kerüljünk” – zárta gondolatait dr. Kőváry
György, a Magyar Passió című filmet pedig ajánlotta
mindenkinek a figyelmébe.
Az emlékezőbeszédet követően a történelmi egyházak
képviselői, Marton Bernát perjel, ciszterci atya, Vecsey Katalin
református lelkész és Pápicsné Jakab Johanna Júlia evangélikus
lelkész mondtak imát az áldozatokért, és egy közös imádság is
elhangzott az emlékező közösséggel.
A református egyház képviselőjének könyörgése a jelenleg
előállt válsághelyzetben a békéért, minden háborúságot
szenvedőért, kárpátaljai testvéreinkért is szólt.
A főhajtást követően újra levetítésre került a
szerzetesrendek meghurcoltatásának történetét elmesélő Magyar
Passió című film, majd a városi televízió felvétele Eperjes
Károlynak, a film főszereplőjének, rendezőjének az alkotás zirci
premiere alkalmával megtartott előadásáról.
A vetítés után Marton Bernát ciszterci atya, az apátság
perjele értékelte a filmet, annak jelentőségét, kitérve a helyi
vonatkozásokra, Endrédy Vendel apát meghurcoltatására is. KG
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Zirc, Állomás utca 4. szám alatti

autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épület
üzemeltetésére
A részletes pályázati kiírás megtekinthető:
Zirc Városi Önkormányzat hirdetőtábláján, a város honlapján
(www.zirc.hu), valamint munkaidőben a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán.
Zirc, Március 15. tér 1. fsz. 106. iroda,
Tel.: +36-88/593-705, +36-30/8686-626
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. március 21. (hétfő) 15.00 óra

VÉRADÁS!
Március 25. (péntek) 13.00–17.00
Zirc, Művelődési Ház (Alkotmány u. 14.)

Emléklappal köszönték meg a munkásságát
Több évtizedes kitartó, áldozatos, lelkiismeretes
tevékenységének
elismeréseként
emléklappal
búcsúztatta
el
a
Zirci
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat leköszönő elnökét, Hédl Józsefet.
Hédl József huszonhat éven keresztül ténykedett
képviselőként és elnökként a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzatban. Összességében 800 millió forintot
meghaladó a traunsteini barátokkal közös szervezésben általa
közvetített adományok becsült értéke, melyeket szétosztott a
Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, a veszprémi Csolnoky
Ferenc Kórház, a bakonyoszlopi, veszprémvarsányi tűzoltóság,
valamint a zirci óvodások, iskolások részére.
Ajándékba egy thai masszázs utalványt kapott, ezzel is
hozzásegítve őt a kellemes pihenéshez.

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)

Emléklappal köszönte meg a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete a leköszönő elnök munkáját (Fotó: ZNNÖ)

Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla
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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Petőfi
százszorszent égi
szabadsága
Március 15. mindig az ifjúság ünnepe marad, melyet
soha elképzelni nem fogunk nagy költőnk, Petőfi
Sándor nélkül.
Petőfi, az ifjú költő korunk, s minden jövő kor képzeletében
a fiatalság s a szabadság eszményi képviselője.
Ez a szabadságszeretet, a korlátlan egyéni szabadság
sóvárgása utáni vágy jellemezte már gyermekként is. Ebben az
időben megesküdött, hogy életének egy fő célja lesz: a zsarnokság
ellen küzdeni. Alig volt még tizenhét éves, amikor lerázta
magáról az élet összes valódi vagy képzelt béklyóját; alig
húszévesen pedig saját költészetét felszabadítva minden
utánzástól, kesztyűt dobott az irodalmi konvenciónak, dühbe
hozta a filisztereket, s a képzelet és egyéniség jogát a lírában
érvényre juttatta a romantikus illem és kiszámított szabatosság
felett. Megkérdőjelezhetetlen, hogy Petőfi a szabadság
eszméjével szívében született s minden az irányba mutatott, hogy
ez az eszme kiteljesedjen benne, életének uralkodó elvévé és
végzetévé váljon.
Március 15-e napját senki forróbb sóvárgással nem várta,
nem készítette elő, mint Petőfi; e napon nem volt senki sem
elszántabb, mint a forradalmi látomással átitatott költő, a maga
kétely nélküli hitével és önfeláldozásával, amikor diadalittas
rajongásban elkiáltotta a jelszót, a nemzetnek e minden időkre
ébresztő „szabadsághimnuszának” sorát: „Talpra magyar, hí a
haza!”

Az idő, melyben Petőfi élt, az eszmék csatájának ideje, a
demokratikus eszmék győzelmes hadjáratának aranykora volt:
munka és forrongás, őszinte és égő sóvárgás a szívekben. Ez
időben – melyben Petőfi felnőtt és ifjú volt – élték a szociális
eszmék a maguk virágzását. Mindenki csodálatos áhitattal hitt az
eszmék
győzelmében,
azok
boldogító
erejében
és
Franciaországból várta a megváltó igéket, melyek mindig az
uralomra jutott koreszmék serkentői voltak.
Ezek az eszmék, továbbá nemzetünk szenvedései, melyeket
Petőfi mindig a saját személyes szenvedéseinek érzett, az
egyetemes demokratikus eszmeirányzat, világtörténelmi és
politikai olvasmányai mind ugyanazon irányban hatottak rá.
Kitágították lelkében az emberiség nyomorának s a
testvériségnek érzelmét, mindenekfelett uralkodóvá tették a
demokratikus lelkesedést s az evangéliumi szánalmat, a
szolgaság miatti nemes haragot, a szabadság eszméje iránti
rajongást és ennek kivívásához az elszánást a halálra – „csak
szólna már, csak szólna már a harczok harsány trombitája”
(Véres napokról álmodom…, 1846.)
Az eszme, a szabadság eszméjének e földöntúli hatalma
emberfölötti elhatározásra és áldozatkészségre lelkesítette, s kora
ifjúsága óta el volt szánva érte minden odaadásra, minden
áldozatra.

A haladás eszménye Petőfinél a következő volt: gondolat- és
sajtószabadság mint a szabadságok legfőbbje, általános szavazati
jog és teljes népképviselet mint egy szabad nép megnyilatkozása
s a nemzeti akarat tükre, szabad köztársaság a teljes egyenlőség
alapján. Ő az életét, kezében lanttal és karddal, eszméi
megvalósításának kívánta szentelni, s mindent elkövetett, hogy
fenntartsa és irányítsa a nemzeti lelkesedést elképzelt ideálja
felé, mely rendületlen hitet és elszánt küzdelmet követel s érte
halni a legnagyobb dicsőség.
„Az eszme” iránt e földöntúli lángolás volt életének végzete s
jóserejű költészetének legnagyobb dicsősége, melynek sugallata
alatt elérte az óhajtott véget.
A szabadság imádása sokoldalúsággal szövődik be

költészetébe. Az egyéni szabadság korlátlan felfogásával üdvözli a
vándorélet függetlenségét, lelkesedésével énekli meg a pusztát, a
szabadság jelképét; büszkeséggel dicsőíti szülőhazájának, a
pusztának szabad fiát, az igazi magyart; a szabadság képzelete
mindvégig egész lelkét betöltötte élete során.
Ahogy maga a költő Petőfi mondja:
„ … az elragadó szél
Képzeletem százrétű vitorlájába belefújt,
Szétszakad a horgony, fut gályám, elmarad a part,
S ringat habkarján a látkör nélküli tenger,
És míg az orkán zúg, s a felhők dörgenek, én a
Lant idegébe kapok, s vad tűzzel zengi el ajkam
Harsány hymnusodat, százszorszent égi szabadság!”
(Levél Arany Jánoshoz, 1847.)
Felhasznált irodalom:
 FERENCZI ZOLTÁN: Petőfi és a szabadság eszméje [Irodalomtörténeti
Közlemények - 13. évf. (1903.) 4. füzet]
 KERÉNYI FERENC: Petőfi Sándor élete és költészete [Osiris Monográfiák,
Osiris Kiadó Kft., 2008.]
Képek forrása: Internet

Összeállította: Csaba Lilla
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Nagy sikere volt a zenés kabarénak
"Nem emlékszünk rá, hogy
a magyar irodalomban
még egy ilyen szerencsés
találat lett volna. Talán
csak Gárdonyi Géza Göre
Gábor-ja és Kátsa cigány-a
vetekedett népszerűségben
Hacsekkel és Sajóval /.../
Hacsek és Sajó valósággal
élő alakokká váltak a
köztudatban.
/.../
Meghódították ezt a saját mizériáin szívesen mosolygó várost és
utána az egész országot." (Színházi Élet, 1933/2.)
Hacsek és Sajó idestova kilencven éve született középkorú
pesti kispolgárnak. Születésük történetét „szülőapjuk”, Vadnay
László, a legsikeresebb magyar humoristák egyike így mesélte el:
"– 1929-ben, ki tudja hányadszor ültek össze Genfben a
békedelegátusok, hogy megtárgyalják a leszerelést. Gondoltam,
írni kellene már erről valamit. A cím megvolt: Békekonferencia.
Így született meg az első Hacsek és Sajó jelenet a
békekonferenciáról. Mindjárt arra a kérdésre is válaszolok,
amellyel számos helyről fordultak hozzám: honnan vettem ezt a
két nevet. A Hacsek telefonkönyvből született. Találomra
felütöttem a könyvet, ceruzával ráböktem az egyik névre, az volt
odaírva, Hacsek. Sajót személyesen ismerem, az egyik
nagybátyám papírkereskedésében volt évekig segéd. Névben,
modorban tökéletesen megegyezik Sajóval. Szóval megírtam a
Békekonferenciát, benyújtottam az Andrássy-úti Színháznak.
Most ide kell iktatnom egy büszke mondatot: több, mint kétszáz
egyfelvonásost írtam és még soha, egyetlen egyet sem kaptam
vissza színháztól. — A Békekonferencia volt az első. Az Andrássyúti Színház igazgatósága a jelenet elolvasása után értelmetlenül
nézett rám. Azt hitték, megőrültem. — Hogy gondolod —
mondták —, hogy azzal, hogy két ember tíz percig beszélget egy
asztalnál, mulattatni lehessen a publikumot? Írjál bele valami
cselekményt. Én nem írtam bele cselekményt, hanem elvittem a
Teréz-körúti Színpadhoz, ahol azonnal műsorra tűzték. A kis
tréfának elképesztő sikere volt, négy hónapig ment egyfolytában.
Külföldre vitték, a világ minden nagy metropolisában színre
került. A Teréz-körúti Színpad megkért, hogy minden műsorára
írjak egy ilyen beszélgetést./.../ Hogy miben látom a sikerét a
Hacsek és Sajónak? Szerintem kizárólag abban, hogy akármilyen
hülye ez a Hacsek, mégis rengeteg van benne az átlagemberből, a
kispolgárból. Az emberek 90%-a szeretné leegyszerűsíteni,
megfoghatóvá tenni a maga számára a nagy eseményeket./.../
Tudja, hogy ezek a politikusok valójában pontosan olyan
emberek, mint ő, ezek is esznek, néha elrontják a gyomrukat,
megcsalják szerelmüket, moziba járnak, szeretnek kártyázni,
szóval ezeknél is előfordulnak az ő kis szürke életének fő
motívumai. Őt nem érdekli, hogy Kánya külügyminiszter milyen
ügyben utazott Genfbe. Őt az érdekli, hogy az a Kánya, mit evett
a vasúton, mennyit fizetett Genfben a szállodai szobáért és
küldött-e a feleségének anzikszot. És én ebben látom a Hacsek és
Sajó figurák népszerűségét. Az emberek unják a nagy
szenzációkat és nagy frázisokat. Vagy nem értik azokat, vagy nem
is akarják megérteni." (Színházi Élet, 1935/12.)
Hacsek és Sajó pillanatok alatt borzasztóan népszerű lett. S
hogy ez a mai napig így van, bizonyította az is, hogy március 3án, az „Éjjel az Orfeumban” című előadásra telt ház gyűlt össze a
zirci Alkotmány utcai Művelődési Házban. Az intézmény
színpadán életre kelt nosztalgia kávéházban Vadnay László és a
másik legnagyobb kabaréjelenet író, Nóti Károly, valamint Rejtő
Jenő kabaré- és színpadi szerző tollából, „a világot jelentő
deszkákon” megelevenedő írások ölelték át a színházi est vidám
hangulatát. Hiszen derűből és kacagásból nem volt hiány, amely
valamennyi nézőt elvarázsolt és kiragadott a mindennapok
nehézségeinek sodrásából. A fergeteges orfeumi „éjszakát” a kor
legjobb dalai (sanzonok, kuplék) tették még színesebbé. A zenés
kabaréesten fellépett Bednai Natália, Pallós Tibor, Várfi Sándor
és Zsiga László.
Az előadás a „Köszönjük Magyarország!” program
támogatásával valósult meg.
Cikk: Csaba Lilla, Fotó: Wolf Sarolta
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TAVASZI FOTÓKIÁLLÍTÁS
A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
idén tavasszal szeretne lehetőséget biztosítani helyi amatőr
fotósok
természetfotóinak
kiállítására
közművelődési
klubtermében, illetve online, az intézmény honlapján és
Facebook-oldalán. Az alkotásokat március 18-ig várják
személyesen a könyvtárban (Zirc, József Attila utca 1.), hétfőtől
péntekig 8.00 órától 16.00 óráig, illetve digitális formában (min.
1944x2592 felbontás, JPG formátum) a zirckultura@gmail.com
e-mail címre. A könyvtárban fotónyomtatásra is van lehetőség, a
kiállítók számára 1 db kép nyomtatását ingyen biztosítják. A
kiállítás várható időszaka: 2022. március 22. – május 31.

Bemutatkozik a Zirc és
Környéke Társasjáték Klub
A társasjáték-klub ötlete először 2020-ban vetődött fel,
amikor puhatolózni kezdtünk, milyen új közművelődési
formák, közösségek létrehozására lenne igény.
Itt most egy nagyot kell ugranunk, hiszen az elmúlt két év
járványügyi korlátozásai nem éppen az új közösségek
létrehozását segítették, ebben az időszakban elsődlegesen a már
meglévő csoportok életben tartására fektettük energiáinkat.
Aztán eljött 2021 nyara, amikor egy igen kreatív ifjú hölgy került
hozzánk önkormányzati diákmunkásként. Őt egy testhezálló
feladattal bíztuk meg: készítsen kérdőívet a közművelődési
igények felmérésére a fiatal generáció számára. Az elektronikus
kérdőívet célzottan a középiskolások számára juttattuk el, de
felkerült közösségi oldalakra is, így elég széles korosztály töltötte
ki és juttatta el hozzánk. Dobogós helyezést ért el a társasjátékklub iránti vágy. Nyitott szemmel és füllel járva, azonnal tudtuk,
hogy kihez kell fordulnunk segítségért: a 452. sz. Szent Bernát
Cserkészcsapat csapatparancsnokához, Kondora Lászlóhoz és
Jávorcsik Norberthez, akiket széles mosoly közepette könnyedén
„táncba lehetett vinni”. Ők lettek csoportunk „játék
nagymesterei”, hiszen mindketten a minőségi társasjátékok
komoly arzenáljával rendelkeznek és rendkívül elkötelezettek,
hogy a játék örömét mással is megosszák.
A közösség szervezésében Prém Orsolya és Tóth Máté
érdemei vitathatatlanok, így nekünk nem is maradt más dolgunk,
minthogy bátorító szép szavakkal támogassuk a lelkes társaságot.

A Zircen létrejött társasjáték-klubba korhatár nélkül várják az érdeklődőket

Ha szereted a vidám bulikat, kreatív vagy és asszociatív,
továbbá egy kíméletlenül jó stratéga, vagy csak szeretnéd
fejleszteni a memóriádat és a 0 – 99 éves korosztályba tartozol,
akkor itt a helyed közöttünk! Ne felejtsd, a jókedv és a játék
szeretete garantáltan fertőző!
Társasjáték Klub: Művelődési Ház
(Alkotmány utca 14.) péntek, 18.00 – 22.00 óráig
Wolfné Litter Beáta
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Ha Isten bezár egy ajtót, mindig kinyit egy ablakot
Portrésorozatunkban Vachtler Erik önkormányzati főépítészt mutatjuk be
Ki mondaná meg, hogy a fiatalember már csaknem húsz
éve áll a köz szolgálatában az önkormányzati hivatal
munkatársaként? Bár ezer szállal kötődik Zirchez, a
jásdi gyökereitől nem szakadt el, a festői környezetben
található bakonyi kisfaluban él a családjával, ahol sok
éven keresztül aktív közéleti szerepet, önkéntes munkát
is vállalt.
– Az általános iskolát Jásdon végeztem, majd – mondhatjuk
helyi hagyománynak is – mint jótanuló fiú a győri Czuczor
Gergely Bencés Gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat.
Ezek az évek – amit a zirci bencés diákok példája is igazol – nem
csak egész életemre meghatározó élményt jelentettek, de
alapvetően határozták meg személyiségemet is – hangsúlyozza
Vachtler Erik önkormányzati főépítész, majd hozzáfűzi, a rend
jelmondata – „Imádkozzál és dolgozzál” – azóta is alapvetően
befolyásolják az élethez, a munkához való viszonyulását.
Győr városának hangulata magával ragadta, így nem volt
kérdés, hogy az érettségi után hol folytassa tanulmányait, csak
az, hogy milyen szakra jelentkezzen: végül unokatestvére
javaslatára választotta a reál- és humántárgyak iránt is érdeklődő
bencés diák a településmérnök-képzést. Erről akkor még vajmi
keveset tudott, de az élet bebizonyította: jól döntött. Elvégezte az
egyetemi kiegészítő szakot is, a diplomáját viszont – megannyi
sorstársához hasonlóan a középfokú nyelvvizsga jelentette
akadály előtt megtorpanva – ekkor még nem vehette át.
Első munkahelye az akkor még működő KÖZ-VÍZ Kft. volt,
majd 2004 februárjától a zirci építési hatóságon kamatoztathatta
az iskolákban megszerzett tudást. Akkor még talán ő sem
gondolta, hogy tizennyolc évvel később is ugyanazon a bejárati
ajtón fog belépni hétköznap reggelente, csak már egy kicsit más
pozícióban. Emlékszik, építési ügyintézőként kezdetben négy
környékbeli település tartozott hozzá, majd később bővült az
illetékességi területe.
A tizenhat év során számtalan jogszabályváltozást és
igazgatási irányváltozást kellett átélnie, melyek közül a
legnagyobb kihívást számára az ügyintézés digitalizálása
jelentette. Aztán amikor az építésügyi hatóságot Veszprémbe
telepítették, sokáig úgy tűnt, neki is meg kell válnia a várostól, de
végül maradhatott, polgármester úr felajánlott számára egy állást
a Városüzemeltetési Osztályon, melyet el is fogadott. „Ha Isten
bezár egy ajtót, mindig kinyit egy ablakot” – ezt az idézetet állítja
sorsának alakulása elé: az építési hatóság megszűnt ugyan
Zircen, de a vírushelyzetben feloldották a nyelvvizsgakötelezettséget, így kézhez vehette diplomáját, elődje távozását
követően pedig betölthette a hivatalban a főépítészi pozíciót.
Bevallja őszintén, a kinevezést egy kicsit félve vállalta el, de
egyáltalán nem bánta meg, mert ha merülnek is fel időnként
nehézségek, akadályok, nap mint nap új kihívásokat, feladatokat
tartogat ez a hivatás. Az önkormányzati főépítész összetett
feladatkörében a legjellemzőbb ügyek közé tartozik a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal illetékességi területén tervezett
építkezések és a jegyzői hatáskörben engedélyezésre került
telekalakítások leegyeztetése.
Vachtler Erik már évek óta a közbiztonsági referensi
feladatokat is ellátja a hivatalban. Ennek keretében a Helyi
Polgári Védelem szervezeti struktúrájának a kialakítása, az ezzel
kapcsolatos ügyintézés, a készletek beszerzése, tervezése, illetve a
katasztrófavédelem különböző terveinek, dokumentációinak az
előkészítése tartozik a feladatai közé. Két évvel ezelőtt a polgári
védelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége
elismeréséül emlékplakettet vehetett át a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától.
A hivatali munka mellett sokáig aktív közéleti szerepet is
vállalt szülőfalujában, mely még a főiskola időszakában
kezdődött és a mai napig nagyon fontosnak tartja az önkéntes
munkát.
Kivette a részét a Jövőnk a Falu Jásd Egyesület
megalapításából, melynek tevékenysége túlmutatott a kezdeti

célon – egy teleház kialakításán és üzemeltetésén –, több
értékmentő kezdeményezés is szárba szökkent belőle.
Tanfolyamokat szerveztek, megteremtették a helyi fiatalok
értelmes időtöltésének kereteit, helyszíneit, a települési és a
szlovák nemzetiségi önkormányzatot segítve önkéntes munkával,
gyűjtéssel járultak hozzá a tájház kialakításához, mely mára

Vachtler Erik életét, munkáját a mai napig meghatározzák a bencés diákévek

Bodzaház néven népszerű turistacélponttá, kulturális helyszínné
bővült. Évekig szerkesztője volt a helyi újságnak, mely szintén
sok, később hasznosnak bizonyuló ismerettel gazdagította őt.
Az önkéntes tevékenység szinte kijelölte számára az utat az
önkormányzati képviselői munkához, melyet a választópolgárok
bizalmából négy cikluson keresztül végzett. Az eredmények
között sorolja, hogy sikerült megmenteniük a helyi általános
iskolát, mely tagintézményként ugyan, de a mai napig működik,
kiépült a község szennyvízhálózata és eredményesen pályáztak a
Bodzaház felépítésére. Képviselőtársaival együtt lemondott a
2010–2014-es
önkormányzati
ciklusban
őt
megillető
tiszteletdíjról, hozzájárulva ahhoz, hogy közadakozásból
megvalósulhasson a kirándulók által nagyon kedvelt Szentkút
felújítása. A képviselőséget sok vívódás után adta fel, de mint
mondja, az egyre több zirci feladat miatt már nem tudott annyi
figyelmet szentelni neki, mint amennyit szerinte megkövetelt
volna.
Feleségének köszönhetően – aki több mint tíz évig volt a
Zirci Városi Vegyeskórus aktív-, és a kórus „nyilvántartása”
szerint jelenleg „levelező” tagja – a zirci kulturális életbe is
belecsöppent. Kezdetben csak hallgatóként vett részt a
koncerteken, de most már műsorvezetőként is közreműködik, és
nem csak tolmácsolja a szövegeket, hanem részben azok írásába
is belekóstolhatott, legutóbb a karácsonyi fellépésen mutatkozott
írói vénájával.
Mint minden családos ember, ő is vajmi kevés szabadidővel
rendelkezik. A hétköznapokat legszívesebben olvasással,
hétvégenként és iskolai szünetekben pedig kirándulással tölti a
család, a múzeumokat is előszeretettel látogatják. Örömét fejezi
ki, hogy a példa ragadós, és mára a két fiuk, Edvárd és Rajnald is
egyre szívesebben olvas, melynek pozitív eredményét az
olvasásjegyeiken, a negatívumait a sokszor szülőket-izzasztó
kérdéseiken mérhetik le.
Vachtler Erik nem titkolja, kapott már megkereséseket
különböző helyekről az elmúlt évek során, de a város iránt érzett
szimpátia és a munkahelyi közeg együttesen ösztönözték a
maradásra, és reményét fejezi ki, hogy a vezetők bizalmával a
jövőben lehetősége lesz folyatni a munkát. Feleségét, Gurobi
Melindát is a zirci hivatalban ismerte meg, és azóta is egy
épületben dolgoznak, nemcsak egymáshoz, hanem a
munkahelyükhöz is hűségesek.
KG
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Újévi Sporthíradó:
Lövész Klub Zirc Egyesület
A tavalyi évtől új szervezeti formában folytatja
működését a zirci lövészklub. A pandémia okozta
nehézségekből már kezdenek kilábalni, újra növekedni
kezdett a taglétszám, a versenyeken pedig hozták a
tőlük megszokott szép eredményeket.
A járványhelyzet egyfajta fluktuációt eredményezett a zirci
lövészklub életében is. A „békeidőben” még mintegy negyven
tagot számláltak, majd ez a szám folyamatosan csökkent, s tavaly
május-június körül kezdett „újraindulni az élet” a klub háza
táján, ismét egyre többen látogatják a foglalkozásokat – tekint
vissza az elmúlt időszakra Varjas József klubvezető-edző.
Hozzáteszi, a tavalyi esztendő egy szervezeti átalakítást is
magával vont: már nem a Magyar Technikai és
Tömegsportklubok Országos Szövetségének tagszervezeteként,
hanem önálló sportegyesületet alakítva folyatják tovább a
munkát Lövész Klub Zirc Egyesület néven.
Beszélt arról is, hogy 2021-ben már több verseny
megtartására nyílt lehetőség. Ahol megfordultak, onnan szép
eredményekkel tértek haza, a nyári Erzsébet-táborban pedig –
melynek ezúttal Fonyódliget adott otthont – ezúttal is a zircieket
kérték fel a sportlövő-foglalkozások megtartására. A klubvezető
kiemeli, hogy fiataljaik közül többen részt vettek a
lebonyolításban és a szervezők oklevéllel ismerték el a
munkájukat. A versenyzőik közül név szerint nem emel ki senkit,
ugyanakkor megemlíti, hogy élnek majd az önkormányzat által
kiírt javaslattétel lehetőségével a sporttevékenység elismerését
célzó kitüntetéseket illetően.
Varjas József jó hírrel szolgál, mely szerint újra
engedélyezték a diákolimpia megrendezését és ezúttal is
városunk adhat otthont a verseny megyei selejtezőjének. A
kényszerű okok miatt szintén többször elmaradt, de nagy
hagyománnyal rendelkező Zirc Kupa lövészversenyt is szeretnék
megrendezni márciusban, előkészülve ezzel az áprilisban
esedékes diákolimpiára is. Ami pedig már bizonyos, hogy a nyári
táborban újra számítanak a zirciek közreműködésére.
A klub eszközállománya a felkészültségi szintnek megfelelő,
a Magyar Sportlövő Szövetség támogatásának köszönhetően már
automata
lőlap-mozgató
berendezésekkel
folyhat
az
edzésmunka. Jól gazdálkodnak a hellyel, a lőtér mellett
fegyverszoba, klubszoba is tartozik a létesítményhez, az

Folyik az edzésmunka a zirci lőtéren az edzői útmutatásokat követően

utóbbiból nyíló kis „sufniban” pedig házi konditermet alakítanak
ki.
A sportlövészetben tíz éves kortól lehet versenyeztetni, de a
kilencedik életévüket betöltött gyerekek már részt vehetnek a
foglalkozásokon, felső korhatár pedig nincs, jó példa erre a
klubvezető-edző, aki példát mutatva a tanítványoknak továbbra
is aktív versenyzőnek számít.
A sportág rendkívül népszerű Zircen és a vonzáskörzetében,
a környező településekről is több fiatal látogatja az edzéseket. A
jó eredmények mellett az alapos propagandamunkának is
köszönhető, hogy újra emelkedő félben a taglétszám, mindig
vannak új jelentkezők, akiket beavatnak a lövészet rejtelmeibe, a
felvétel pedig folyamatos, várják az érdeklődőket.
Hetente két edzést tartanak, kedden és csütörtökön
egyformán 14.00 és 17.00 óra között, amikor azonban
versenyekre készülnek, akkor nincs „munkaszüneti nap”, a
hétvégi „előadás” előtt minden hétköznap „főpróba” zajlik a
céltáblák előtt.
Varjas József hangsúlyozza, a sportlövészetet illetően
alapvetően egy technikai és mentális sportról beszélhetünk, ahol
azonban az állóképesség is nagyon fontos. Éppen ezért a fizikai
felkészítésre is hangsúlyt helyeznek, mely célt kiválóan szolgálják
a pár évvel ezelőtt beszerzett kondicionális eszközök. Szigorúan
csak a bemelegítés, nyújtás, kardioedzés után lehet elfoglalni a
lőállást. KG

Követendő példának tartják a parasportolókat
„Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni” – ezen mottó
jegyében már ötödik alkalommal ünnepeltük idén a Magyar Parasport
Napját, melyhez a zirci PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája is
csatlakozott.
A Magyar Parasport Napját
minden évben február 22-én
ünnepeljük.
Ezen a napon a Pápai
Szakképzési Centrum zirci Reguly
Antal Szakképző Iskolájában egy
rendhagyó testnevelés órára került
sor, a 11. és 12. évfolyamos diákok
közül tizenhárom fő részvételével
ülőröplabda-mérkőzést játszottak –
tájékoztatott
Horváth
Csaba
testnevelő tanár, aki kollégájával,
Oláh Norberttel együtt szervezte
Lányok és fiúk is részt vettek a Magyar Parasport Napja
meg
és
bonyolította
le
a
alkalmából lebonyolított játékban (Fotó: Szervezők)
rendezvényt.
A pedagógus hangsúlyozta, a „Lélekmozgató Program” remek lehetőség volt
arra, hogy átélhessék azoknak a sportolóknak a helyzetét, akik ezt a sportágat űzik.
Hozzátette, a parasportolók kitartása, helytállása még inkább követendő példa
diákjaik számára is. KG

Több
mint
háromezren
rótták egyszerre a Kék-túrát
A
Magyar
Természetjáró
Szövetség október 9-én tartotta a
Kéktúrázás Napja túraeseményt,
amelyen 3240 kéktúrázó rótta
egyszerre
az
országos
Kékkör
ösvényeit.
Ezzel magyar rekordot állítottak
fel,
szervezetten,
egy
időben,
egyszerre még sohasem túráztak
ennyien a 2580 km-es túraútvonalon
– tudtuk meg Tassy Márk igazgatótól,
aki arról is tájékoztatott, hogy 2021ben mintegy 560 km-en végezték el a
kéktúrák útvonalát jelző kék sáv jelzés
felújítását tagszervezeteik segítségével
és 26 helyszínen végeztek nyomvonalmódosítást a kék út biztonságosabbá
tétele miatt.
A már hagyományossá váló
Kéktúrázás
Napja
közösségi
túraeseményt 2022-ben október 8-án,
szombaton tervezik megtartani a
teljes Kékkörön. (Szerk.)

