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Összefogás a vandalizmus megfékezésére 
– a lakosság segítségére is számítanak 
 
Leszakított korlátok, széttört padok, táblák, kirúgott 
oldalfal, graffiti – csak néhány az elmúlt időszakban 
bekövetkezett jelenségek közül, melyek 
megfékezésére és a jövőben történő megelőzésére 
egyeztető fórumot hívott össze Zirc város 
polgármestere.  
 

A fórumra a „tetthely” közvetlen közelében, a Pintér-
hegyi Parkerdő előtti területen került sor, hiszen a rongálások 
nagy része a Verga Zrt. által kezelt területekre korlátozódik. 
Miközben az erdőgazdaság folyamatosan építi és szépíti a 
parkerdő környékét – most éppen a pergola bővítése zajlik –, 
mások érthetetlen okokból pusztítják a létrehozott értékeket.  

Ottó Péter polgármester közös gondolkodásra hívta a 
közrendvédelem, a területet használó civil szervezetek és a 
hivatal képviselőit, s nem hiányozhatott 
az esetek fő károsultja, a Verga Zrt. sem, 
amely már nem kis anyagi áldozatot 
hozott annak érdekében, hogy 
helyrehozza az ismeretlenek által 
tönkretett, a közjót, a szabadidő eltöltését 
szolgáló fejlesztéseket. Elmondták, hogy 
több feljelentést is tettek már, de egyelőre 
nem sikerült az elkövetők nyomára 
akadni. A jelek szerint a jogsértések 
többnyire hétvégén, az esti-éjszakai 
órákban következnek be.  

Az összefogás célja, hogy elejét vegyék a nemkívánatos 
cselekményeknek, s a párbeszéd révén összegyűjtötték azokat 
az intézkedéseket, amelyeket foganatosítanak ennek 
érdekében. Hangsúlyozták, hogy számítanak a lakosság 

közreműködésére is, arra kérik az 
állampolgárokat, hogy aki rongálásokat 
észlel a város területén, jelezze a Zirci 
Rendőrőrs felé.  

Azokon a területeken, ahol a 
vandalizmus felütötte a fejét, fokozottabb 
lesz a rendőri-polgárőri jelenlét, a civilek is 
szemmel tartják a „gócpontokat”, a 
környéken élő lakosokat pedig levélben 

szólítják meg, hogy segítsék a munkájukat az észlelések 
jelzésével.  

A technikát is bevonják, világító eszközök, térfigyelő 
kamerák kerülnek elhelyezésre. (kg) 

 
 

CÍMVÉDÉS  
 
Másodszor választották a megye 
legjobb önkormányzati 
tűzoltóságának a Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóságot.  
 

 
 

2. oldal 
 

ADOMÁNY 
 
A tavalyi jubileumi, huszonötödik 
pohlheimi vöröskeresztes 
adomány után újra megérkezett a 
menetrendszerinti segítség Zircre.  
 

 
 

4. oldal 
 

TRIANON 
 

A diktátum aláírásának 99. 
évfordulójára emlékeztünk a Zirci 
Országzászló Alapítvány 
szervezésében.  
 

 
 

3. oldal

A fórum résztvevői megfogalmazták a közös célokat, a 
rendőrség fokozottabb jelenlétet ígért 
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Megvédték címüket 
a zirci tűzoltók 
 
Egymás után másodszor választotta a megye 
legjobb önkormányzati tűzoltóságának a Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóságot a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.  
 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, Dányi Béla tűzoltó dandártábornok által 2016-
ban alapított vándorserleget a Zirci Önkormányzati 
Tűzoltóság a 2017-es után a 2018-as évi tevékenysége 
elismeréseként újra kiérdemelte. Első alkalommal 
Balatonfüred, majd Sümeg önkormányzati tűzoltósága 
vehette át a díjat, a legutóbbi két évben pedig Zircre került.  

– Azért tölt el nagy büszkeséggel, hogy másodízben is 
elnyerhettük a serleget, mert ezzel a teljes szervezetünk 
egész éves működését ismerték el – mondta el ifj. 
Szelthoffer Ferenc, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnoka, aki ezúton is köszönetét fejezi ki a megyei 
igazgatónak. Hangsúlyozza, egy tűzoltóságnak túlmenően 
azon, hogy a tűzoltásban, műszaki mentésben részt vesz, a 
tűzmegelőzésre is legalább annyi energiát kell fordítania.  

Igyekeznek minden olyan civil vagy önkormányzati 
rendezvényen részt venni, ahol a szervezők ezt 
megkívánják. Jól jár ezzel mindenki, hiszen a programok 
színesebbé válnak a bemutatókkal, a gyerekek élményekkel 
gazdagodnak, az őket elkísérő szülőkkel pedig kötetlen 
formában tűzmegelőzési beszélgetéseket folytatnak, 
melynek során az éppen aktuális eseményekkel kapcsolatos 
teendőkre is felhívják a figyelmet. Az iskolákban is 
folytatnak propagandatevékenységet a megelőzés 
érdekében, a III. Béla Gimnáziumnak például visszatérő 
vendégei a zirci tűzoltók. Szeretnék az ifjúságot a 

tűzoltóhivatás irányába terelni, mert nagyon fontosnak 
tartják az utánpótlásképzést. Terveik között szerepel, hogy 
megjelenjenek az általános iskolákban is. Nem titkolt 
céljuk, hogy az önkormányzati tűzoltóságon vagy az 
önkéntes tűzoltó egyesületen belül egy junior szekciót 
hozzanak létre, a fiatalok megyei vagy akár országos 
tűzoltóversenyeken is rész vehetnének. Szintén a munkájuk 
elismerésének a jele, hogy pályázati úton olyan eszközökkel 
gyarapodtak az elmúlt időszakban, amelyekkel más 
tűzoltóságok nem rendelkeznek a megyében. Mindezek a 
gyorsabb, hatékonyabb beavatkozást teszik lehetővé a 
mentési munkálatok során.  

– Ezt az évet is úgy szeretnénk végigdolgozni, hogy újra 
kiérdemelhessük a vándorserleget – összegez Szelthoffer 
Ferenc parancsnok. Hozzáteszi: az elsődleges cél azonban 
nem a díj elnyerése, hanem az, hogy a munkájukat jól 
végezzék, még több energiát fektessenek bele. (kg)

 
 

Értesítés nyitvatartási idő változásáról  
 
A BAKONYKARSZT ZRt. Zirc Üzemmérnökség 
felkérésére tájékoztatjuk az érintett lakosságot, 
hogy az üzemmérnökség nyitvatartási ideje 2019. 
június 11-től az alábbiak szerint módosult: 
 
 Hétfő:  8.00 – 14.00 
 Kedd:  Zárva 
 Szerda:  8.00 – 14.00 
 Csütörtök:  Zárva 
 Péntek:  8.00 – 14.00 
  
   Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 
A lakosság is véleményezheti a tervet  
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egy korábbi 
határozatával döntött arról, hogy felülvizsgálja hatályos 
településrendezési eszközeit, melynek része a 
településszerkezeti terv. Ennek tervezetét elkészítették a 
tervezők, az eddig beérkezett lakossági igényeket is figyelembe 
véve a képviselő-testület döntött arról, hogy a tervezetet 
alkalmasnak és megfelelőnek tartja a tervezés folytatására 
(szabályozás elkészítésére). A településszerkezeti terv tervezete 
elérhető Zirc Város honlapján vagy személyesen a Városházán 
(Zirc, Március 15. tér 1.) a főépítész irodájában (földszint 109. 
sz. iroda) tekinthető meg. A tervvel kapcsolatban várjuk 
az észrevételeket és igényeket, melyeket kérünk írásban, a 
foepitesz@zirc.hu email-címre vagy a Zirc, Március 15. tér 1. 
postai címre 15 napon belül megküldeni.  

 
 

Lakossági fórum köztéri alkotások elhelyezéséről 
 
Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete a köztéri 
alkotások elhelyezéséről szóló koncepciót alkot. Első 
olvasatban a képviselő-testület tárgyalta a koncepciótervezetet, 
melyet társadalmasításra bocsát. Várjuk a Zirciek véleményét, 
hozzászólását, javaslatát az elkészült tervezettel kapcsolatban. 
A témában fórumot is szervezünk, melynek helye és 
időpontja: Zirc Városháza (8420 Zirc, Március 15. tér 
1.) emeleti nagyterem, 2019. június 20. 17.00 óra. A 
hozzászólásokat, véleményeket, javaslatokat a fórumon 
személyesen, vagy írásban 2019. július 31-ig a 
foepitesz@zirc.hu e-mail címre vagy a Zirc Városi 
Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. postacímre 
megküldött levélben várjuk. A koncepciótervezet elérhető Zirc 
Város honlapján vagy személyesen a Városházán, a főépítész 
irodájában (földszint 109. sz. iroda), illetve a Békefi Antal 
Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB 
könyvtárépületében (8420 Zirc, József Attila u. 1). 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Zirc 1357/A/4 
hrsz.-ú, Zirc, Alkotmány u. 1/C. szám alatti „óvoda” 

megnevezésű, 655 m2 területű társasházi ingatlanból 584 m2 
területű ingatlanrész értékesítésére. 

Irányár: 45.800.000,-Ft, a vételár mentes az ÁFA alól. 
A részletes pályázati kiírás megtekinthető: a Városháza 
hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu), valamint 

munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályán (Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106. 

szoba, Tel.: 06-88/593-705). 
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. július 5. 12.00

Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok büszke a vándorserleg újbóli 
elnyerésére, hiszen ezzel az egész szervezetük munkáját ismerték el 
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Menetrend-változás, ösztöndíjpályázat, kitüntetések 
 
Beszámolók hosszú sorát fogadta el a képviselő-testület 
májusi rendes ülésén. Helyi járati menetrend-
változásról, ösztöndíjpályázat kiírásáról, is döntés 
született, kitüntetések átadására került sor. 
 

Napirend előtt történt meg ünnepélyesen a „Zirc Város 
Sportjáért” díjak átadása, mellyel külön cikkben foglalkozunk, 
bemutatva az önkormányzat által elismert sportolókat.  

Az elmúlt évi beszámolók közül elsőként a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének tevékenységéről szóló 
került a képviselő-testület elé, melyet el is fogadtak a 
döntéshozók. A napirend keretében kitüntetés átadására is sor 
került, Szelthoffer Ramóna törzsőrmester, a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának segédelőadója 
a „Zirc Város Rendőre” díjat vehette át a 2018-as évben nyújtott 
kiemelkedő teljesítményéért. Az elismerésben részesülő személy 
méltatásáról a 7. oldalon olvashatnak.  

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés 
üzemeltetéséről szóló beszámoló is elfogadásra került. Június 17-
től több ponton módosul a helyi járat menetrendje, az 
üzemeltető „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. által javasolt 
változásokat a képviselő-testület támogatta. Az 1-es vonalról a 
Zrínyi utcai, a Temetői és a Selmeci utcai megállók megszűnnek, 
a helyi járati útvonalból, menetrendből kikerülnek a temetői 
járatok. Néhány eddigi „iskolai előadási napokon” közlekedő 
járat közlekedtetése munkanapi járatra változik. Az 1-es vonalon 
közlekedő 111-es járat öt perccel később indul. Felmerült a 
buszok reklámcélra történő kihasználása, felmérésre kerül a 
forgalmasabb buszmegállók paddal és hulladékgyűjtő edényekkel 
történő komfortosításának igénye.  

A képviselő-testület a "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a magyar 
számviteli törvény szerint összeállított egyszerűsített éves 
beszámolót 65 124 ezer forintos mérleg főösszeggel és 13 606 
ezer forintos mérleg szerinti eredménnyel elfogadta, és a 
Társaság Közhasznúsági Jelentése is jóváhagyásra került.   

Zirc Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése 
2 896 387 ezer forint bevétellel, 1 295 238 ezer forint kiadással 
teljesült. Az önkormányzat elmúlt évi összevont maradványa 1 
601 148 ezer forintban, mérlegfőösszege pedig 8 295 953 ezer 
forintban került rögzítésre. 

Elfogadta a testület az adóztatási tevékenységről készült 
beszámolót és a Zirc városban 2018-ban végzett gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.  

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által a Szent 
Bernát Idősek Otthonából vásárolt diétás ebéd ára május 1-el 
emelkedett, ezért módosították a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás a szociális 
étkeztetés és egyes nappali ellátások esetében igénybevett diétás 
étkezésnél jelent az ellátásban részesülők jövedelmétől függően, 
10-55 Ft/ebéd térítési díj emelkedést. 

Több pályázat benyújtásáról is döntött a testület. A 
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására beadott 
pályázat a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 
állományvédelmi eszközbeszerzését célozza meg, és ismét élni 
kíván az önkormányzat a korábban az alkotóház műhelyeinek 
felújítását támogató Kubinyi Ágoston Program adta lehetőséggel, 
ezúttal informatikai eszközbeszerzés formájában. Az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
benyújtandó pályázattal járdafelújításokat szeretne 
megvalósítani az önkormányzat.  

Kiírásra került Zirc város középiskolai tanulmányi 
ösztöndíjpályázata az idei második félévre vonatkozóan. A 
pályázati kiírásban – mely már elérhető városunk honlapján – 
nincs különösebb változás, továbbra is az állandó zirci lakosú, 
nappali iskolarendszerben tanuló középiskolás diákok 
pályázhatnak, akik legalább 4,7-es tanulmányi átlagot 
teljesítettek. A pályázatokat 2019. június 24-ig lehet benyújtani a 
Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban. 

Elfogadásra került a sportpálya fenntartásának ellátására 
kötött megbízási szerződés, ennek megfelelően július 1-től a 
Football Club Zirc Sportegyesület üzemelteti a létesítményt, mely 
a továbbiakban is változatlan feltételekkel használható lesz bárki 
számára. Az idei évre időarányosan biztosítja a támogatást az 
önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához.   

Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói 
döntések is születtek. Nemes István képviselő a Bakonyfly Mentő 
és Kutató Egyesület részére mondott le 109 086 forint összegű 
tiszteletdíjáról, Sztana Éva külső bizottsági tag pedig az Erdélyi 
Baráti Kör Közhasznú Egyesület számára ajánlotta fel 
honoráriumát 61 362 forint összegben. (kg)  

 
 

Nem sikerült elfeledtetni az összetartozásunkat 
 
– Ma az összetartozás napját ünnepeljük. Nem 
gyászolni, hanem emlékezni és ünnepelni gyűltünk 
össze. Ünnepelni azt, hogy a magyar nemzet Trianon 
minden sorscsapása ellenére él és virul. Mert ami a 
földrajzi Magyarországból elvétetett, az a szellemi 
Magyarországnak mindig része maradt.  
 

Dr. Pilipkó Erzsébet néprajzkutató mondta ezt 
a Trianoni Diktátum aláírásának 99. évfordulójára 
szervezett zirci megemlékezésen, az Országzászló 
Emlékműnél. Hozzátette, hiába osztották szét a 
javainkat, földjeinket, hiába akarták elfeledtetni a 
kommunizmus ateista és nemzetellenes 
történelemkönyvei az összetartozásunkat, ez nem 
sikerült. „Sohasem vehették el tőlünk a 
Nagyszalontán született Arany Jánost, a szabadkai 
születésű Kosztolányi Dezsőt vagy a Kassán 
született Márai Sándort. Legfontosabb nemzeti 
kincsünknek, a magyar nyelvnek, a kultúrának 
nincsenek politikai határai. Mi hiszünk abban, hogy 
nincs határon inneni és határon túli magyar ügy. Csak egyetlen 
magyar ügy van. Sorsközösségben élünk, Szabó Dezsővel együtt 
azt valljuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért.”  

Az ünnepség szónoka hangsúlyozta, Trianon a mai napig 
fájó emlék minden magyar számára, hiszen összetartozunk. 
„Nemzeti összetartozás nélkül nincs nemzeti felemelkedés” – 
mondta, s éppen ezért örömtelinek nevezte, hogy 2010-ben a 

Magyar Országgyűlés a június 4-ei gyásznapunkat felülírta, s 
jövőbe tekintő, pozitív kicsengésű tartalommal töltötte meg. 
Idézte a törvényt, amely kimondja, hogy a több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság és a magyarok önazonosságának 
meghatározó eleme.  

Harangzúgással és az elcsatolt 
települések felsorolásával kezdődött az 
emlékezés június 4-én 16.32-kor, abban 
az időpontban, amikor 99 évvel ezelőtt 
aláírták a Trianoni Diktátumot. Kondora 
Ágota és Kondora Bernát sorolta a határ 
túloldalán rekedt magyar városokat, 
majd az ünnepséget szervező Zirci 
Országzászló Alapítvány részéről dr. 
Kőváry György köszöntötte az 
Országzászló Emlékmű előtti téren 
egybegyűlteket, s vezette a műsort. A 
történelmi egyházak képviselői – Imrefi 

Mór plébános atya, Vecsey Katalin református lelkész és Szakos 
Csaba evangélikus lelkész – áldást mondtak a nemzetre. 
Wittmann György és Kálmán István református lelkész 
szavalata, valamint Baumgartner Etelka vezetésével a 
Bakonyoszlopi Énekkar műsora tette bensőségesebbé az 
emlékezést. Az ünnepség végén az emlékező szervezetek 
elhelyezték koszorúikat az emlékműnél. (kg) 
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Mexikóba megyünk, világbajnokok leszünk! 
 
Piramisok magasodnak, tollas kígyó mereszti 
félelmetes ábrázatát, szinte megszólal a képen a 
Quantanaméra… – Boross László fotóiból nyílt 
kiállítás a Zirci Városházán. Az alkotó egzotikus 
világokat bemutató sorozatában a varázslatos 
Mexikó titkait tárja fel.  
 

Már csak éppen a kaktusz hiányzott a növényekkel 
díszített előtérből, ahol Palkovics Jánosné, a Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatal titkársági és pénzügyi referense 
köszöntötte a kiállítót és a vendégeket, majd ismertette 
Boross László eddigi tartalmas, sokoldalú pályafutását.  

„Mexikóba megyünk, világbajnokok leszünk!” – idézett 
egy régi rigmust a kiállítást megnyitó Ottó Péter polgármester 
annak apropóján, hogy 33 évvel ezelőtt zajlott Mexikóban az 
a labdarúgó-világbajnokság, amelyre szép reményekkel 
érkezett a magyar válogatott, de végül a mai napig keserű 
emlékkel kísért a Szovjetuniótól elszenvedett csúfos vereség 
miatt. Kanadát ugyan legyőzte csapatunk, de Franciaország 
szertefoszlatta a továbbjutási esélyeinket.  

1986-nál azonban egy kicsit messzebb kalauzol minket az 
alkotó Mexikó történelmében, mint azt városunk vezetője 
elmondta, Boross László egy három évezredet felölelő 
kultúrtörténeti időszakot dolgozott fel a képein, a maja és az 
azték birodalom civilizációjáról van szó, amely Amerikában a 
kultúrának a csúcsa volt. – A fotózás látszólag egyszerű 
műfajnak tűnik, de ez koránt sincs így. Az elmúlt kétszáz 
évben nagyon sokat fejlődött a technika, de ahhoz, hogy 
valaki jó fotós legyen, nem csak technika kell, hanem jó 
szemre is szükség van, elképzelni, megfogalmazni a képet a 
technika segítségével. Boross Lászlóról elmondhatjuk, hogy jó 
fotós. Ezt mindannyian tapasztaljuk, nem csak a kiállítása 
képein, hanem ott van a város nagyon sok rendezvényén, 
dokumentálja az eseményeket, s megörvendeztet vele minket 
– méltatta Ottó Péter polgármester az alkotót. Hozzátette, 
bármerre is megy a nagyvilágba, magával viszi a pillanat 
megörökítésének az eszközét, s nemcsak emlékképnek hozza 

haza, hanem meg is osztja a fotóit a szűkebb-tágabb 
környezetével, átadva ezzel az élményeit.  

A városvezető gratulált a kiállítónak, s házigazdaként 
örömét fejezte ki, hogy létrejöhetett ez a tárlat. Mindenkit 
arra biztatott, hogy nézze meg a hivatal emeleti folyosóján 
kiállított képeket.  

A megnyitót követően Boross László vetítettképes 
előadás során mutatta be úti élményeit, városról városra 
kalauzolva a közönséget, miközben érdekes információkat 
közölt arról az országról, amelybe a területi vonatkozásokat 
illetően Magyarország húszszor beleférne.  

Az „Egzotikus világok” sorozatnak várható a folytatása, 
hiszen nemcsak Mexikóban járt az alkotó-előadó, hanem 
Ázsia egy részét is meghódította a fényképezőgépével. Nem 
kizárt tehát, hogy hamarosan „Jó reggelt, Vietnámmal!” 
köszönhetünk majd a hivatalban, de addig is nézzük, 
csodáljuk Mexikót, és a befogadás élményével érezzük 
magunkat világbajnoknak! (kg) 

 
 

 
 

Legyen mindenkinek saját 
polca a könyvtárban! 

 
A Békefi Antal Városi Könyvtár 
az idei évben is meghirdeti Nyári 
olvasópályázatát óvodások és 
általános iskolások részére.  
 
Ebben az évben egy saját névvel 
jelzett polcra helyezhet el minden 15 
év alatti gyermek annyi könyvet, 
amennyit elolvasott, meghallgatott. 
Nevezni 2019. augusztus 31-ig lehet 
három kategóriában – óvodások, alsó 
tagozatosok, felső tagozatosok – a 
zirci könyvtárból kölcsönzött 
szépirodalmi művek elolvasásával, 
meghallgatásával, legyen az mese, 
vers vagy ifjúsági regény. Valamennyi 
pályázaton résztvevő gyermek 
jutalomban részesül.  

 
 
Másfél tonna adomány 
érkezett Pohlheimből 
 
Udo Schöffmann polgármester 
vezetésével nyolctagú vöröskeresztes 
küldöttség érkezett városunkba 
Pohlheimből június elején. Használt 
férfi- és női ruhákat, gyermekruhákat, 
cipőket, ágyneműket, játékszereket és 
további használt tárgyakat hoztak a 
zirci rászorulók megsegítésére. Két 
intézmény, a Zirci Önkormányzati 
Szolgáltató Központ és a Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ 
részesült az adományból, amelyek a 
kiosztást is végzik. Ottó Péter 

polgármester, Takács Józsefné, a 
vöröskereszt korábbi területi vezetője, 
valamint Nagyné Fáró Katalin és 
Koós Kata intézményvezetők fogadták 
az adományt, tolmácsként 
közreműködött Barcsai Beatrix. Az 
eszközök mozgatásában a Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóság működött 
közre, illetve az adományozók és az 
adományt fogadók is besegítettek.  

kg 
 
 
IRODALMI PERC – APÁK NAPJA  
 
Gréger Imre: Én és az apám 
 
Én és az apám, mi egy vagyunk! 
Ő meghalt, én élek, 
A teste halt meg őneki, 
De bennem él a lélek. 
Hogy bennem él én érzem, 
Ő kísér a létben 
Egy perc sem szűnik meg 
Lelkemben a képe! 
Beszéde nincs, ő hangtalan, 
De megértjük egymást mégis, 
Bár szomorú az életünk 
De fájdalmasan szép is. 

Érdeklődve nézte a képeket a közönség, érdemes a kiállítást megtekinteni 
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REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ  
 
18.19: Kapunyitás – emlékezés az 1819-ben született Reguly 
Antalra 18.30-23.00: Kézműves foglalkozások: szövés, 
kovácsolás, kosárfonás, mézeskalács készítés 18.30-22.00: 
Pecsétgyűjtő játék a zirci intézmények részvételével – A már 
hagyományosnak mondható pecsétgyűjtő játék ezúttal Reguly 
Antal munkássága köré szerveződik, hiszen a zirci születésű 
kutató születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. A Múzeumok 
Éjszakájában részt vevő zirci intézmények mindegyikében 
találnak egy feladatot Regulyval kapcsolatban, amit 
megválaszolva pecsétet szerezhetnek. A legalább 5 pecséttel 
ellátott gyűjtőlapok sorsoláson vesznek részt. Pecsétgyűjtő 
füzetet és gyűjtőládát minden intézményben találnak! 22.30: a 
pecsételőjáték nyerteseinek sorsolása 19.00-22.00: 
Tárlatvezetés az "Utazás az ismeretlenbe" című állandó 
kiállításban, mely Reguly Antal életét és munkásságát mutatja 
be. Az idei jubileumi évben az állandó kiállítás is megújul, így a 
kiállítás megtekintésére már nem sokáig nyílik lehetőség. 19 és 
22 óra között az intézmény munkatársai, dr. Ruttkay-Miklián 
Eszter néprajzkutató, Gulyás Zoltán térképész és Sziráki Zsófia 
finnugor nyelvész a kiállítás termeiben folyamatosan a látogatók 
rendelkezésére állnak. A vendégek bekapcsolódhatnak az általuk 
vezetett mini-foglalkozásokba, részt vehetnek tematikus 
tárlatvezetésen és persze feltehetik kérdéseiket is. 
 
MTM BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMA 
 
18:00-18:30: „Bakonyi bükkösök élővilága” – Időszaki 
kiállítás megnyitója a SarokGalériában, egyben a múzeum által 
kiírt alkotói pályázat eredményhirdetése és ünnepélyes 
díjátadója (Rákóczi tér 1., Ciszterci Apátság 1. emelet) 
19:00-23:00: 
Rákóczi tér 3-5., Saroképületben folyamatosan zajló programok: 
 Darazsak, méhek, egyebek… – Különlegességek 

mikroszkóp alatt: ezúttal különös tekintettel a napjainkban 
már komoly veszélyben levő méhekre és "rokonaikra", a 
darazsakra. Foglalkozunk az év rovarával, a havasi cincérrel is, 
valamint látogatóink megszemlélhetik az idei Beporzók napja 
alkalmából belső udvarunkon létesített rovarhotelt és annak 
lakóit. 

 Az év „ŐSVÁNYA” – Geológiai bemutató:  
bemutatkozik a 2019. év magyarországi ásványa és 
ősmaradványa, a galenit és a Komlosaurus carbonis. 

 „Szabadítsuk ki az ősmaradványokat!” 
 „Természetes” körömdíszítés – Körömfestés kicsiknek a 

természet motívumaival. Egy-egy ujjacskára értendő, nem 
vállalunk teljes manikűrt!  

 Mókás, színes átváltozás – Arcfestés kicsiknek 
 Magyar zergevirág és eurázsiai hiúz – Kézműves 

foglalkozás: az év vadvirágát készítjük el papírból, valamint az 
év emlősének arcát ölthetik magukra az annak elkészítésére 
vállalkozó gyerekek. 

 Rakd össze! - Képkirakó  
 Ősember ösvénye – Csak természetesen! Mezítlábas 

élmények  
20:00-23:30: 

Éjszakai denevérparti a Zirci Arborétumban – 
Szürkületi kincskeresés és denevér-megfigyelés. Találkozó 20 
órakor a múzeum bejárata előtt (Rákóczi tér 3-5.). Szükséges 
felszerelés: zseblámpa, könnyű túraöltözet, kényelmes cipő! A 
program az arborétum régi főbejáratánál ér véget (Damjanich 
utca). A program eső vagy  viharos szél esetén elmarad! 

 
 

ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG 
 
 17.00: „A szentélyen túl” – Szerzetesi vezetés a templomban 
 18.00: „Zöld erdőben” – Angolkerti szakvezetés  
 18.00, 19.00, 20.00, 21.00: „Madártávlatból” – Fedezd fel 

Zircet a Vörös-toronyból! – óránkénti indulással  
Maximális csoportlétszám 25 fő 

 
REFORMÁTUS-EVANGÉLIKUS TEMPLOM ÉS UDVARA 
 
17.30-18.15: Arcfestés 18.30-19.15: Koncert – Weiszné 
Romhányi Krisztina (brácsa), Weisz Péter (cselló), Tóth 
Boglárka (orgona/zongora) 19.30-20.15: ÖKO-PACK 
Környezetvédelem és fenntartható fejlődés – Molnár Liána 
Dominika környezetvédelem szakos tanuló előadása   
 

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
 18.00-24.00: Zenés időutazás egy reformkori szalonba  

Bizonyára mindenkivel előfordult ifjonti korában, hogy egy 
élvezetes történelemórát hallgatva, vagy egy izgalmas könyvet 
olvasva, elragadta a serdülőkor mindent elsöprő képzelőereje. 
Ott véltük magunkat ülni a reformkori országgyűlés falakat 
döngető vitáin, ott véltük dobogni szívünket a Pilvax kávéház 
fiataljai között, és minden zsigerünkkel érezni véltük a hajdani 
„elsőbálozók” legyező mögé bújtatott, kipirult arcú lázas 
készülődését. Mindannyian felsóhajtottunk: de jó lenne egy 
kicsit visszareppenni abba a szép időbe! Nos, ezt a játékot 
kínáljuk Önöknek június 22-én, szombaton este. 

 
 György Ferenc: „Bakony festője” című kiállítása 
 
 

HIRDETÉS 
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„A mi kis falunk” a 
Balaton partján  
 
Zirc ezúttal is részt vett a negyedik alkalommal 
megrendezett Nemzeti Regatta vitorlásfesztiválon, 
Siófokon. Minden versenyszámban volt képviseletünk.  
 

– Jó szokásunkhoz híven összepakoltuk a fél várost és útra 
keltünk. Sok szorgos kéznek köszönhetően egy kettőre 
felépítettük "A mi kis falunkat", amely egy vidéki portát hivatott 
megjeleníteni. Mi egymás között csak tyúkudvarnak hívtuk – 
kezdi élménybeszámolóját Hevesiné Németh Mariann, Zirc 
Városi Önkormányzat turisztikai referense, aki az idei évben is 
színvonalasan megszervezte Zirc jelenlétét a Balaton partján.  

A vitorlázók csapatát Gyurka János, a zirci születésű, 297-
szeres magyar válogatott kézilabdázó, szövetségi kapitány, Janni 
Máté (csapatkapitány), dr. Ipsits Csaba, Varga Zita, Bárány 
Judit négyszeres felnőtt magyar szörfbajnok, Ungvári Attila és 
Horváth Attila alkotta. A Karát nevű hajón szelték a vizet az első 

előfutamban és másodikként értek célba, továbbjutva ezzel a 
negyeddöntőbe, ami eddig a legjobb zirci eredmény a Nemzeti 
Regattán.  

A Csombor Bence csapatkapitány, Vörösházi Gábor, Hevesi 
Gréta, Tóth Krisztián, Bertalan Éva, Kucsera Kata, Répásné 
Schoffhauser Éva, Répás Tibor, Vingl Balázs, Varga-Schneider 
Ildikó és Varga-Schneider Donát összetételű sárkányhajós 
csapat is kiválóan teljesített, ötödik helyezést ért el huszonkét 
csapat közül. Sokat készültek a versenyre, a Velencei tavon 
Varga-Schneider Ildikó sárkányhajós EB 2-es versenyző edzette 
őket, aki evezett is a zirci csapattal. 

A főzőversenybe is benevezett Zirc, Somogyi Tamás főséf, 
művésznevén Soma betyár fáradhatatlanul kavarta a vargánya 
mártásos vadgombócokat, sok embert odacsábítva a standhoz. 
Csutak Noémi "Nyári dallamok" című dalcsokrával kápráztatta el 
a közönséget.  

A stílusosan berendezett stand sok kíváncsiskodó szemet 
vont magára. – Különböző népi aktivitásokkal vártuk a 
látogatókat – diótörés, mosás mángorlóval, patkós erőpróba –, 
és volt a Balatonhoz illően egy halászós játék is, ahol az ellenfél 
településeket kellett kihorgászni azzal a nem titkolt céllal, hogy 
végül csak a zirci hajó maradjon a vízen. Továbbá meghirdettünk 
egy okleveles bakonyi gazda/gazdaasszony gyorstalpalót is. A 
„tanfolyamot” sikeresen elvégzőket az oklevél mellé 
megajándékoztuk különféle zircikumokkal és egy bakonyi földbe 
rakott vetőkrumplival, amelyet egy kis népies ruhazsákba tettünk 
bele. Zirc Karát felirattal ellátott színes papírhajók is készültek a 
Reguly általános iskolások jóvoltából, melyekbe városunkról 
szóló információkat, tudta-e típusú kérdéseket rejtettünk el – 
meséli Hevesi Németh Mariann, aki nem feledkezik meg a 
közreműködőkről sem.    

Idén is Szurgyi Zsuzsanna és Litter Beáta népi kismesterek 
segítették a stand installációjának megtervezését, beszerzését, 
elkészítését. Kasper Ágota is aktívan kivette a részét mind az 
előkészületek, mind a megvalósítás során. Rajtuk kívül a standon 
Kucseráné Kata, Kálovits Gabriella, Bieberné Réz Ágnes, Wolf 
Sarolta és Hevesi Petra animálta a településünk standját 
felkeresőket. A jó hangulatról ezúttal is Ivanovics Imre 
tangóharmonikás gondoskodott. 

A közreműködő csapat mellett támogatók hosszú sora járult 
hozzá a zirciek megjelenéséhez, akik kreativitásukkal és az elért 
eredményekkel újból nyomot hagytak a Balaton partján.  

 
 

KÖLYÖKKUCKÓ   Játék, egészséges életmód, szociális munka 
 
Második alkalommal rendezte meg a 
Zirci Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde Gyermeknapját, amely 
ezúttal is sok élménnyel gazdagította 
az ifjúságot, és családi program 
kerekedett ki belőle.  
 

– Célunk a programmal a 
Gyermeknaphoz kapcsolódóan, hogy olyan 
közösségi rendezvényt szervezzünk, mely a 
család és az intézmény közötti kapcsolatot 
mélyíti el. A kötetlen keretek lehetőséget 
adnak a szülő-szülő, szülő-pedagógus közti 
beszélgetésekre, melyek egymás céljainak, 
aktuális helyzetének jobb megismerését 
szolgálják – mondta el Kovács Mónika 
intézményvezető. Örömét fejezve ki hozzátette, sok esetben az 
egész család képviselteti magát, magukkal hozva a kistestvért. Ez 
azért fontos, mert a játékos színterek szabad mozgásteret 
biztosítanak a kisgyermekek számára, az ismert és barátságos 
helyszín pedig később megkönnyítheti a beszoktatás folyamatát. 

Nagy volt a nyüzsgés az intézmény udvarán, sok-sok 
felszabadult, boldog gyermekkel találkozhattunk. Az árnyas 
ligetek alatt bőven volt lehetőség többféle ügyességi, logikai és 
népi játék kipróbálására, melyeket az intézmény dolgozói 
állítottak össze. A szervezők kreativitása a felnőtteket is magával 
ragadta, volt, aki gyermekével együtt bekapcsolódott a játékba.  

Az arcfestés és légvár kipróbálása idén is elmaradhatatlan 
részét képezték a rendezvénynek, melyen közel háromszáz 

gyermek önfeledt szórakozását 
biztosította a nevelési intézmény. Volt 
helye az izgalomnak is, hiszen a kicsik 
játékos sorsjegy formájában tehették 
próbára szerencséjüket.  

– Igyekeztünk úgy kialakítani a 
nyeremények tárházát, hogy üres kézzel 
senki se térjen haza – hangsúlyozza az 
intézmény vezetője, s nem feledkezik 
meg a támogatóikról, akik ebben 
segítségükre voltak. A főnyereményt, 
egy 10 000 forint értékű családi étkezést 
a Patkó Vendéglő és Pizzéria ajánlotta 
fel, s egy háromgyermekes család veheti 
igénybe a közeljövőben. További 
jutalmakat adott az Orange fagyizó, a 

Rekord Üzletház és a Benu Gyógyszertár.  
Kovács Mónika arról is beszél, hogy ebben az évben a szülők 

körében a szociális segítők munkáját kívánták népszerűsíteni a 
családsegítő szolgálat két szociális munkatársa, Vankó Zoltánné 
és Czigler Anita közreműködésével.  

Az óvoda célkitűzései között szerepel az egészséges 
életmódra nevelés, az egészséges táplálkozási szokások 
kialakítása, ebben volt segítségükre Döméné Janni Ildikó 
védőnő, aki epres tápiókapudingot, müzlit, csicseriborsó-krémet 
kínált a közönségnek, tanácsadás keretében pedig a reggeli 
étkezés fontosságára irányította a szülők figyelmét. A dajkák 
gyümölcssalátával kedveskedtek az apróságoknak.  

kg 
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A zirci polgárok vagyonbiztonságát segíti elő 
 
A 2018-as évben végzett kiemelkedő teljesítménye 
elismeréseként a „Zirc Város Rendőre” kitüntetést 
vehette át az önkormányzattól Szelthoffer Ramóna 
rendőr törzsőrmester, a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
segédelőadója. 
 

– Szelthoffer Ramóna eddigi életútja méltán bizonyította 
a közrendvédelmi szakterülethez való hűségét, ragaszkodását. 
A Zirci Rendőrőrs nagy hangsúlyt fektet a kisebb értékű 
vagyon elleni cselekmények, így például a lopások 
megelőzésére, felderítésére. Ezen cselekmények a 
bűncselekmény értékhatárát ugyan nem érik el, de a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét negatívan tudják befolyásolni. 
Ebben végez élenjáró tevékenységet Szelthoffer Ramóna és 
ezzel a zirci polgárok vagyonbiztonságát segíti elő. 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett több helyi és a rendőrőrs 
illetékességi területén történt szabálysértés felderítésében – 
ismertette Tóth Gábor őrsparancsnok méltatását Ottó Péter 
polgármester a képviselő-testület ülésén.  

Elhangzott továbbá, hogy a rendőrkapitányságon dolgozó 
kollégáinak is hatalmas segítséget nyújtott az előkészítő 
eljárások lefolytatásában. Több olyan eljárást folytatott, 
amelyek a későbbiekben az ország több pontját érintő 
bűnügyek lettek. Jelzései, információi a bűnügyi csoport 
munkáját nagyban segítették. A Zirci Rendőrőrs bűnügyi 
csoportjával közösen dolgozik a felderítések javítása és 
eredményessé tétele érdekében. Munkához való 
hozzáállásával, eredmény-centrikusságával személyes példát 
mutat a rendőrőrs állománya részére.  

Tevékenysége során tanúbizonyságot tett szakmai 
felkészültségéről, hivatástudatáról. Kollégái bátran fordulnak 
hozzá tanácsért, segítségért. Az állományt havi eligazítások 

keretében folyamatosan képezi, oktatja, részükre a szükséges 
iránymutatást minden esetben megadja. Segíti a közös 
gondolkodás és eredmények elérését. Az ügyiratok 
feldolgozása mellett a közterületi szolgálatokban, az 
ügyfélfogadásban, az ügyfelek részére történő 
segítségnyújtásban is jelentős szerepet vállal. A nyílt napok, a 
bemutatók aktív tagja.  

A kiválóan képzett, nagyfokú hivatástudattal rendelkező 
törzsőrmester szakmai felkészültségével, több éves gyakorlati 
ismereteivel aktívan járul hozzá Zirc város közrendjének 
védelméhez. 

 
 

Az év sportolóit díjazták  
 
Ünnepélyes keretek között, Zirc Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének májusi ülésén kerültek 
átadásra a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetések a 
2018-as évre vonatkozóan. Zirc város utánpótlás 
sportolójának Bittmann Panna kerékpár- és 
síversenyzőt, az év felnőtt sportolójának Piedl Erik 
judóst választotta az önkormányzat.  
 

Bittmann Panna a KTM Team Hungary kerékpáros 
egyesület tagja 2017 óta. A Kellys Bakonyerdő Mountain Bike 
versenyen 2018-ban első helyen végzett, a TOP Maraton 
Országos Mountain Bike Bajnokságban pedig összetett 
harmadik helyezést ért el. Emellett versenyszerűen síel, 
egyesületen kívül, támogatások nélkül. Folyamatos 
résztvevője a Magyar Síszövetség által rendezett Magyar 
Kupa sorozatnak. A 2017-2018-as síszezonban Magyar Kupa 
„B” kategóriában második helyen végzett. A sorozat hat 
versenyből állt, melynek három ausztriai helyszín adott 
otthont. A 2018-as Alpesi Sí Diákolimpián, 
Mátraszentistvánon negyedik helyezést ért el, egy évvel 
korábban pedig megnyerte a versenyt. Az Országos Hómenők 
Kupa Sorozatban, összetettben a dobogó legfelső fokára 
állhatott a tavalyi évben, a Szombathelyi Amatőr Alpesi Sí-
bajnokságban kategóriájában első helyen végzett, és az 
összetett női első helyezést is a neve mellé írták.  

Piedl Erik a Vincze Judo Club Zirc tagja, aki már óvodás 
kora óta judózik, szinte a kezdetektől jár versenyekre. Kitartó 
munkájában nagyon sokat köszönhet az edzőinek, Vincze 
Ferencznek és Vincze Lajosnak. Testvérével, Márkkal – aki 
korábban szintén elnyerte az „Év Sportolója” díjat – 

rendszeresen mérették meg magukat az edzéseken, illetve 
otthon is, merthogy a pincében egy kis mini dojo volt nekik 
kialakítva. Versenyeken is sokszor segítették egymást: ezek 
közül a legemlékezetesebb a 2012-es Budapest Kupa volt, ami 
nagy sikerrel végződött, mert Erik a kor- illetve 
súlycsoportjában is első helyezett lett.2018-ban megnyerte a 
Budapest Kupa Nemzetközi Válogató Versenyt, az U23-as 
Felnőtt Országos Bajnokságon, az Ifjúsági Országos 
Bajnokságon és az Ifjúsági Országos Rangsorversenyen 
egyaránt harmadik helyezést ért el. Tavalyi eredményei 
alapján bekerült idén a junior válogatott „B” keretébe. Eddigi 
pályafutása során minden korosztályban érmet jelentő 
helyeken tudott végezni az országos bajnokságokon. 

Szerk. 
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Újabb országos bajnok sportlövője van Zircnek 
 
Vintze Regina megnyerte a nyíltirányzékú légpuska 
húszlövéses számot korcsoportjában az Általános- és 
Középiskolások Országos Bajnokságán, míg a fiúk 
között Horváth Bálint második helyezést ért el. A 
zirci versenyzők eredményeikkel hozzájárultak 
ahhoz, hogy összetettben Veszprém megye 
kiemelkedően szerepelt.  
 

Az országos döntőt május 25-én 
Salgótarján rendezte. Az MTTSZ Területi 
Klub Zirc versenyzői – csakúgy, mint 
megyénk többi sportlövői – Zircről jutottak 
tovább, hiszen áprilisban városunk adott 
otthont az iskolások számára kiírt bajnokság 
megyei döntőjének. A versenyzők iskolájuk 
színeit képviselve álltak céltábla elé az észak-
magyarországi városban. Mindhárom zirci 
oktatási intézménynek volt képviselete a 
legjobbak között. A legkiemelkedőbb 
eredmények a nyíltirányzékú légpuska 
húszlövéses számban születtek az általános 
iskolások versenyében. A lányok között 
Vintze Regina (képünkön), a Zirci Reguly 
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola diákja megnyerte az 
országos versenyt, iskolatársa, Horváth 

Bálint pedig az ezüstérmet jelentő második helyen végzett a 
fiúk között.  

A zirciek egyéni eredményeikkel ahhoz is hozzájárultak, 
hogy Veszprém megye kiemelkedően szerepelt az országoson: 
a fiúk második helyen végzett csapatát Horváth Bálint, a 
lányok harmadik helyezett trióját Vintze Regina és Bittmann 
Kata képviselte a zirci lövészklub részéről. A középiskolás 

fiúk is szépen szerepeltek légpuska húszlövéses 
számban: Mihályfi Vendel, a III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákja negyedik helyen zárta a versenyt, és 
klubtársával, Végh Attilával, valamint a pápai Kiss 
Martinnal együtt alkotta Veszprém megye országos 
bajnoki címet szerző csapatát. A másik fegyvernemben, 
légpisztolyban is szépen helytálltak a zirci iskolák 
tanulói: az általános iskolás fiúknál Horváth Bálint a 
mezőny első felében végzett, s tagja volt a megye 
negyedik helyezést elérő csapatának. A lánycsapat a 
dobogó harmadik fokára állhatott fel, s külön öröm, 
hogy a megyét összetettben a zirci lövészklub három 
versenyzője, Bittmann Kata, Vintze Regina és Lingl 
Nóra képviselte. A középiskolás fiúknál a csetényi 
lövészklub felkészítésében résztvevő Mentes Barnabás, 
a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolájának és 
Kollégiumának diákja kilencedik helyezést ért el, 
csapatban társaival második helyezett lett. (kg) 

 
 

Bringás tehetségeket fedeztünk fel 
 
Harmadik alkalommal került megrendezésre a tehetségek felfedezését is 
céljául tűző Zirc Kerékpár Gyermek MTB Kupa a Zirci Reguly Antal 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársasági utcai 
épületének udvarán.  
 

A Zirc Kerékpár Egyesület főszervezésében, Zirc Városi Önkormányzat 
társszervezésében megvalósuló sportesemény mit sem vesztett népszerűségéből, a 
négy korcsoportban ezúttal egy híján ötvenen álltak rajthoz. A legnépesebb az Újonc 
„B” és az Újonc „A” fiú kategória volt, ahová egyformán tizenhatan neveztek be. Bár a 
verseny az általános iskolai korosztálynak szól, a szervezők óvodást is köszönthettek 

a szép számú mezőnyben.   
Az idei évben módosult a pálya útvonala, de 
ez nem okozott fennakadást, Varga Marcell 
vitte el a felvezető körre diáktársait. Varga 
János főszervező a legfontosabb technikai 
információkat ismertette, s közvetítette is az 
eseményeket. Remek hangulatban zajlottak 
a futamok, az iskolaépület előtt és a fák 
között kisebb szurkolótáborok alakultak ki, a 
biztató szavak hallatán a kerekek is 
gyorsabban pörögtek, volt, aki csengetéssel 
viszonozta a közönség buzdítását.   

Minden célba érkező csokit és ásványvizet vehetett át a Reguly Iskoláért 
Alapítvány jóvoltából, s a jól megérdemelt elismerő oklevél sem maradhatott el. A 
helyezettek korcsoportonként és kategóriánként érem- és oklevéldíjazásban 
részesültek, a verseny lány és fiú abszolút elsője egy-egy kupát is átvehetett Zirc 
Városi Önkormányzat támogatásával. A verseny legtehetségesebbnek ítélt két 
versenyzője helyi vállalkozások felajánlásának köszönhetően különdíjban részesült. A 
díjakat Ottó Péter polgármester adta át.  

A verseny helyezettjei korcsoportonként és kategóriánként: Újonc „C” lány: 1. 
Vajda Hédi. Fiú: 1. Polgár Bence, 2. Hunyadvári Vince. Újonc „B” lány: 1. 
Hunyadvári Virág, 2. Szöllősi Alíz, 3. Répás Nóra. Fiú: 1. Leszkovics Vince, 2. Varga 
Szabolcs, 3. Gerber Áron. Újonc „A” lány: 1. Szemmelveisz Dalma, 2. Répás Kata, 3. 
Kovács Anna Viktória. Fiú: 1. Csillag Benedek, 2. Orvos-Nagy Márton, 3. Csillag 
Bertalan. Gyermek lány: 1. Rottenbücher Ramóna. Fiú: 1. Móri Ádám, 2. Bognár 
Bálint, 3. Sömjén Benjámin. Az abszolút első a lányok között Rottenbücher Ramóna, 
a fiúknál Csillag Benedek lett. (kg) 

 
 
Túrával köszöntötték 
a nyarat Zircen 
 
Június 8-án nyárköszöntő 
túrára várta a kirándulni 
vágyókat a Művelődési Ház.  
 
A ZIRC30 évszakköszöntő túrák nagy 
népszerűségnek örvendenek a 
közelben élő, illetve az ország 
távolabbi pontjáról érkező 
természetbarátok körében is. A nyári 
túra résztvevői összesen 1045 km 
tettek meg a három útvonalon: 44-en 
rajtoltak el a 15 km-es távon, míg a 
Kőkapu10 és Pintér5 útvonalakon 36 
fő, illetve 5 fő indult el. A szervezők 
több különdíjat is kiosztottak: a 
nevezők közül 6 fő több útvonalat is 
teljesített, a legfiatalabb 9 hónapos, a 
legidősebb induló 70 éves volt, 
mindketten a 10km-es távot 
teljesítették. A legmesszebbről érkező 
túrázó a Zala megyei Rédics községből 
utazott Zircre.  

Szervezők 

 


