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Rezsicsökkentés és turisztikai együttműködés
Meghozta a képviselő-testület a rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami
támogatás elosztásáról szóló döntést januári ülésén és kinyilvánította
szándékát egy Bakonybéllel történő – szélesebb körben is kiterjeszteni
kívánt – turisztikai együttműködésre.
A közös hivatalt alkotó települések, Zirc, Borzavár és Lókút
önkormányzatainak együttes ülésére került sor először, amelyen valamennyi
képviselő-testület elfogadta a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetését 218 927 000 forint összegben. (Bővebben a 3. oldalon)

ÚJ SZOLGÁLTATÁS A KOMMUNÁLIS HULLDÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

A karitászt támogatták a jótékonysági bál adományával
240 000 forint adomány gyűlt össze a Fidesz Zirci Csoportja által
életre hívott és második alkalommal megszervezett polgári
jótékonysági bálon. A támogatást az Árpád-házi Szent Erzsébet
Katolikus Karitász zirci csoportja részére ajánlották fel a szervezők.
Az adomány átadására a karitász zirci székhelyén került sor. Ulrich
Józsefné, a támogatást fogadó csoport vezetője köszöntötte a
megjelenteket. Jelen volt dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési
képviselője, Ottó Péter polgármester, Detre Miklós, a Fidesz Zirci
Csoportjának vezetője, a bál egyik szervezője, Imrefi Mór plébános és a
karitász önkéntesei is egybegyűltek, hogy fogadják a bálozók jótékony
felajánlását. (Folytatás a 7. oldalon)
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Körkérdés: Fontosnak tartja-e a Valentin-napot?

Vörösházi
Renáta
Szombathelyen
dolgozik grafikusként, vőlegénye, Tóth
Péter kereskedő egy erdészeti társaságnál.
Honbolygó László (nyugdíjas):
– Lehet azt mondani, hogy Zircre mi hoztuk
be a Valentin-napot a kilencvenes évek
eleje, közepe táján. Virágboltunk volt, és ha
közelgett ez a nap, akkor annak mindig
nagy reklámot csináltunk. Volt is sok
vásárlónk. A feleségemmel a mai napig
rendszeresen megajándékozzuk egymást.
László felesége a mai napig virágboltban
dolgozik, és az a tapasztalata, hogy
manapság egyre kisebb jelentőséget
tulajdonítanak a Valentin-napnak, nem
tartják fontosnak az emberek, de vannak
más ünnepek is – így például a Nőnap –,
amelynek egyre nagyobb érdektelensége
az üzletben is megnyilvánul.

Nem kifejezetten fontos számukra a
Valentin-nap, nem tartják számon az év
ünnepei között. „Aki szereti egymást, az az
év minden napján szereti” – vallják. Renáta
jó dolognak tartja, ha valaki gondol erre,
olyan helyen dolgozik, ahol szoktak
vásárolni ebből az alkalomból.
Előfordul, hogy Péter szokott ajándékot
vásárolni Valentin-nap alkalmából, de
inkább az év többi napján kedveskedik egy
szál rózsával vagy egy kis édességgel.
Nem szereti behatárolni magát február 14én. Az idei évben eljön a „nagy nap”
számukra, elhatározták, hogy összekötik az
életüket, szeptember végén tartják majd az
esküvőjüket Zircen.
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Szabados Zsolt a Verga Zrt. üzletvezetője
és létesítményfelelőse Alsóperében:

– Valentin-nap alkalmából nem szoktuk
megajándékozni egymást a párommal, mert
mi igazából az év 365 napján Valentinnapot tartunk. Szeretjük egymást, és azt
hiszem, ennek így kell működnie. Nem egy
napról szól a szerelem, hanem az év
minden napjáról. Mindenkinek szíve-joga,
hogy hogyan éli meg, nálunk ez nem
ünnep, nem érzem magyarnak ezt a
szokást.
(kg)
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Rezsicsökkentés és turisztikai együttműködés
Meghozta a képviselő-testület a rezsicsökkentéshez kapcsolódó
állami támogatás elosztásáról szóló döntést januári ülésén és
kinyilvánította szándékát egy Bakonybéllel történő – szélesebb
körben is kiterjeszteni kívánt – turisztikai együttműködésre.
A közös hivatalt alkotó települések, Zirc, Borzavár és Lókút
önkormányzatainak együttes ülésére került sor először, amelyen
valamennyi képviselő-testület elfogadta a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 218 927 000 forint
összegben.

Zirc, Borzavár és Lókút képviselő-testületeinek együttes ülése –
egyhangúlag elfogadták a hivatal költségvetését

Ezt követően Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
önállóan folytatta munkáját.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a
Veszprém Megyei Önkormányzat által is véleményezésre került a
képviselő-testület által tavalyi év végén a környezeti zajterheléssel
és a levegő tisztaságának védelmével kapcsolatban felülvizsgált
rendelet a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról. A
felsőbb szervek is egyetértésüket, támogatásukat adták ahhoz, hogy
Zirc városában teljes egészében tiltásra kerüljön a kerti hulladék
égetése, illetve hatályát vesztette a helyi rendelet pirotechnikai
eszközök használatát szabályozó rendelkezése, ezt magasabb szintű
jogszabály tartalmazza.
Elfogadásra került a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft-vel a 2019. évre kötött Közhasznúsági és Feladatellátási Szerződés és jóváhagyta a képviselő-testület a gazdasági
társaság által üzemeltetett, Rákóczi téren található nyilvános
illemhely elhelyezését biztosító épület tulajdonosával megkötendő
bérleti szerződést. A jogszabályi környezet változásának
következtében került felülvizsgálatra és jóváhagyásra egy másik
napirend keretében a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata.
A Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás is
felülvizsgálatra került, abban módosítás nem történt.
Kiírásra került a középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat
2019. első félévére vonatkozóan. A pályázati kiírásban nincs
különösebb változás, továbbra is az állandó zirci lakosú, nappali
iskolarendszerben tanuló, legalább 4,7-es tanulmányi átlagot
produkáló középiskolás fiatalok adhatják be pályázatukat a Zirci
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatára február 18-ig.
Döntött a képviselő-testület, hogy „Ellátásért Felelősként”
részt vesz a tulajdonában lévő vízi-közmű energiahatékonyságának
fejlesztésére, valamint rekonstrukciójára kiírt, egyedi támogatásról
szóló pályázatokban. A pályázatokat a szolgáltatásért felelős
BAKONYKARSZT Zrt. konzorciumban nyújtja be Zirc Városi
Önkormányzattal. Az egyik pályázat célja szivattyúcsere, a másik
pályázat keretében tervezett rekonstrukció három területet érintene
a városban, a Deák Ferenc utcát, a Pintér-hegyi erdősort és a József
Attila utcának a Bajcsy-Zsilinszky és Kálvária utcák közötti

szakaszát. A képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a
pályázatok
önrésze
a
szolgáltatási
díjban
képződő
értékcsökkenésből legyen finanszírozva, így az önkormányzat
költségvetését mindez nem terheli.
Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület Zirc Városi
Önkormányzat – 2016 márciusában jóváhagyott – Közbeszerzési
Szabályzatát, és újat fogadott el. A közbeszerzési törvény
rendelkezései az elmúlt időszakban többször változtak, illetve
szakaszosan léptek hatályba, ezért volt szükség a döntésre.
Hosszasan vitatta a képviselő-testület a fejlesztési hitel
felvételével kapcsolatos előterjesztést, mely arról szólt, hogy az
önkormányzat – márciusi határidőig teljesíthető adatszolgáltatással
– megteremtené a lehetőségét egy év közbeni esetleges fejlesztési
hitel felvételének a városunkban eddig soha nem látott mértékű
pályázati támogatás eredményeként megvalósuló projektekhez
kapcsolódóan. Minderre azért lenne szükség, mert a tényleges
kivitelezési költségek egyes projektek esetében meghaladhatják a
pályázatban szerepeltetett költségeket. Az adatszolgáltatás még
nem vonja maga után a hitelfelvétel kötelezettségét, ugyanakkor, ha
ennek nem tesz eleget az önkormányzat, akkor ebben az évben már
nem lesz erre lehetősége. A tavalyi esztendőben támogató döntést
hozott ezzel kapcsolatban a testület, a hitel felvételére azonban nem
került sor. Most négy igen és négy tartózkodással (nyolc képviselő
volt jelen a napirend tárgyalásakor) nem fogadta el a határozati
javaslatot a képviselő-testület, így az adatszolgáltatásra nem kerül
sor.
Zöld utat adtak a döntéshozók a „Békefi Antal Városi
Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszigtartó tanulás
érdekében” című projektek közbeszerzési eljárásának indítására.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánította
szándékát, hogy a „Bakony” turisztikai márka meghatározására és
bevezetésére Bakonybél Község Önkormányzatával közösen
együttműködést kezdeményez, melyben partnerként kívánja
bevonni „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
által lefedett földrajzi területen működő önkormányzatokat.
Bakonybél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
támogató döntését már meghozta az együttműködési szándékkal
kapcsolatban. A zirci képviselő-testület egy kiegészítő határozatban
arról is döntött, hogy kinyilvánítja szándékát a Bakonybél
településsel történő közös megjelenésre a közeljövőben sorra
kerülő „Utazás” kiállításon.
A rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás
elosztásáról szóló döntést is meghozta a képviselő-testület. A
rezsicsökkentés harmadik körében azon háztartások is részesülnek
a támogatásban, amelyek nem gázzal fűtenek, annak ellenére, hogy
az adott településen gázhálózat működik. Ottó Péter polgármester
tájékoztatásában elmondta, azok a háztartások, akiknek az
ingatlanán nincs gázmérőóra felszerelve, 12 000 forintos állami
támogatásban részesülnek. A támogatást az önkormányzatok 2018
decemberében megkapták, Zircen az október 15-ig teljesített
igénybejelentések alapján 296 olyan háztartás van, ahol – a
nyilatkozatok alapján – nincs a gáz az ingatlanra bevezetve.
Összességében 3 552 000 forint támogatást kapott az önkormányzat
arra a célra, hogy ezen háztartások fűtőanyaggal történő ellátását
12 000 forint értékben megoldja. A képviselő-testület döntött, hogy
helyi vállalkozásoktól árajánlatokat kér be a több típusú
tüzelőanyag biztosítására. A februári ülésén határoz arról a testület,
hogy mely kereskedésekkel köt szerződést oly formában, hogy az
önkormányzat jegyzői aláírással igazolást ad ki a jogosultak
számára az általuk igényelt tüzelőanyag beszerzésére vonatkozóan,
amely feljogosítja őket az átvételre 2019. december 15. napjáig.
A képviselő-testület tudomásul vette az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2018. évi beszámolóját.
(kg)
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Az esperes úr kertjétől a királynő udvarházáig
A magyar méhészeknek adható legmagasabb kitüntetést, „A
Magyar Méhészetért” Emlékérmet vehetett át Illés Ferenc ny.
múzeumigazgató, városunk díszpolgára a közelmúltban. A
kitüntetést Nagy István agrárminiszter adta át az Országos
Magyar Méhész Egyesület Kongresszusán, a Gödöllői Egyetem
aulájában.
A méhészet mindig is egy önkéntes, szabadon választott,
másodrangú tevékenység volt az életében, amit a pedagógusi
hivatása és a közéleti szerepvállalása mellett végzett. A levél,
amelyben a kitüntetéséről értesítették, meglepetésként érte. Nem
sokkal a 87. születésnapja előtt vehette át az elismerést a lassan
hatvan éve tartó méhészeti munkásságáért. A díj nívóját emeli,
hogy évente mindössze ketten kaphatják meg az ország mintegy
8500 méhésze közül.

Illés Ferenc tanár úr a kitüntetést átadó Nagy István agrárminiszterrel
hallgatja a méltatását, melyet Bross Péter, az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület elnöke ismertetett (Fotó: Éger György)

Illés Ferenc tanár úr már korábban is több elismerésben
részesült, 1983-ban a Budapesten megrendezett Méhészeti
Világkongresszus Nemzetközi Zsűrije ezüstéremmel díjazta saját
tervezésű sugaras-motoros pergetőjét. A szerkezet – amely
egyszerre hatvan kilogramm mézet pergetett ki a világra –
kiállításra is került, csakúgy, mint a szintén saját tervezésű,
újításnak minősített vándorméhes konténerének másolata, amely –
illetve ennek az eredetije – hatvan méhcsalád befogadására volt
alkalmas. Az emelőszerkezet „lelke” egy ZIL teherautó fékkarja
volt, de a rossz vasak között talált csillekerekek is az egyedi
találmány részét alkották.
A méhészkedés egy kicsit a véletlenek összjátékaként lépett be
a Tanár úr életébe. A kezdetekhez szülőfalujába, Marcalgergelyibe
kell visszamennünk, amelynek – Zirchez hasonlóan – díszpolgára,
szülőházát a községnek ajándékozta, amiből Tájház lett. – A kis
lélekszámú evangélikus faluban volt egy nagyon művelt
lelkipásztorunk, esperesünk, aki méhészkedett. Ötödik osztályos
elemis diák voltam, és a továbbtanuláshoz konfirmálni kellett. A
konfirmáció előkészítése az esperes úr lakásán zajlott. Május volt, a
teraszra ültetett ki bennünket, és a szemei mindig a kert felé
irányultak. A társaimmal egyszer csak arra lettünk figyelmesek,
hogy felpattan, s láttuk, hogy hatalmas méhtömeg repül a
levegőben. A gyümölcsfa, ahol megszállt a méhraj, magas volt,
ezért egy létrát meg egy méhkast vitt oda, a földre pedig leterített
egy nagy vászonlepedőt. Mi már ekkor nem ültünk a teraszon,
hanem kimentünk az udvarra, s néztük, hogy mi történik. Felment a
létrán, megfogta a fának az ágát, s a kasba belerántotta a rajt.
Leszállt a létráról, a kast megfordította, rátette a vászonra, s a
vászon két sarkát a kasra ráhúzta. Kopasz ember volt, borotvált
fejű, s úgy vette le a rajt, hogy nem tett fejvédőt! Nekem ez akkora
élményt jelentett, hogy gondoltam magamban: „Ha felnövök, lehet,
hogy én is méhészkedek!”

A mézédes gyerekkori álomból valóság lett, de ehhez kellett a
vasutas nagybácsi közelről szemrevételezett kaptára és a
tanítóképző földrajz-néprajz szakos tanára, akinek a méhek emberi
társadalomban betöltött jelentőségéről szóló előadások szintén nagy
hatással voltak a pedagógusi pályára készülő diákra. Végül a
szerelem által vezetett az út a méhészethez: – Apósom a ciszterciek
bognármestere volt, s mellette méhészkedett. Értett nagyon hozzá,
saját maga csinált minden kaptárt, sok méhcsaládja volt,
vándoroltatta is őket. 1960-ban meghalt szegény, a méhek
többségét eladták anyósomék, de maradt hét család. A méhészkedő
rokonok segítségével beteleltük a hét családot, így kezdődött a
méhészkedés a drága feleségem, Illés Ferencné Pohlmiller Éva
magyar-ének tanár, karvezető jóvoltából, aki megörökölte a
méhcsaládokat. A Zirci Szimfonikus Zenekarban ismerkedtünk
meg, hegedűn játszottunk mindketten. Apósom keze nyomán – aki
szintén hegedűs volt a zenekarban – nekiálltam a
kaptárkészítésnek, és tíz év múlva már volt ötven termelő
méhcsaládom és körülbelül tíz tartalék, amelyek a törzscsalád
megerősítésére szolgáltak.
A méhcsaládok gondozása családi vállalkozásban történt,
meséli, hogy felesége és gyermekei is besegítettek. Zircre
magasabb fekvése miatt később érkezik meg a tavasz, ezért
vándoroltatta a méheket olyan helyekre, ahol korábban nyílik az
akác. A Tanár úr elsősorban szellemi pihenés gyanánt választotta
ezt a mellékfoglalkozást, amely olyan jól működött, hogy a méhek
termelték ki az első személygépkocsiját, és az utána következők is
a méh-ember együttes szorgalmának gyümölcseként javították a
család komfortérzetét.
Illés Ferenc elnöke volt a Veszprém Megyei Méhészeti
Szakbizottságnak, rendszeresen részt vett az országos elnökség
ülésein, segítette a méhészeti szakcsoportok működését, majd
1991-ben a kezdeményezésére megalakult a Magas-Bakonyi
Méhészeti Egyesület, amelynek elnöki tisztségét a mai napig
betölti. 1996 és 2003 között rendszeresen megszervezte a MagasBakonyi Expót, ahol alkalmanként 120-150 kiállító jelent meg
Zircről és környékéről a saját termékeivel. Egyedi készítésű
egykeretes kaptárában élő méheket is bemutatott, a szemlélődők
így testközelből megismerhették a méhtársadalom felépítését.
Vendégelőadókat hívott meg, akik ismeretterjesztő előadásokat
tartottak, tanfolyamokat szervezett, negyvenöt évig pedig
egészségügyi felügyelőként is járta a Magas-Bakony „méhek által
lakott” településeit, hogy felhívja a méhésztársak figyelmét a rájuk
leselkedő esetleges veszélyekre.
A méhészet szinte egyidős az emberiséggel, s Zircen is nagy
múltra tekint vissza. A III. Béla király által idetelepített ciszterci
szerzetesek négyszáz kasos méhészetet alapítottak a Bakony
szívében. A Tanár úr emlékszik, hogy pályafutása kezdetén húsz
méhész gazdálkodott itt mintegy hatszáz méhcsaláddal. Az idők
során folyamatosan esett vissza a méhészek száma, ami a
társadalmi változásokkal is magyarázható. A Magas-Bakonyi
Méhész Egyesület jelenleg negyvenkét tagot számlál, többnyire
nagy tapasztalatokkal rendelkező méhészek alkotják, az utánpótlás
nem igazán biztosított, az ifjúság kevésbé nyitott erre a szakmára.
Illés Ferenc az aktív méhészkedést 2011-ben abbahagyta, de
tudására, tapasztalatára továbbra is számíthat a szakma,
beszélgetésünk idején már az egyesület soron következő
közgyűlésére készült. Február van, az az időszak, amikor a királynő
már rakja a petéit. A Tanár úr olyan beleéléssel meséli a tenyésztés
folyamatát, mintha éppen ma kezdte volna a méhészkedést. A
párzatlan, frissen kikelt anya kirepül a kaptárból, s olyan illatot
lövell ki magából, hogy arra több ezer hereméh utána iramodik. Az
anya óriási sebességgel száguld a levegőben, s aki a leggyorsabb a
herék közül, az termékenyíti meg. Nem véletlenül emelték a
méhanyát „uralkodói” rangra: nélküle a szorgos szárnyas rovarok
családja szétesne, nem lenne a társadalomnak összetartó ereje.
(kg)
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A „Nyári zápor” sem
mosta el a jó hangulatot
Kilencedik alkalommal került megrendezésre a Zirci
Farsangoló Bál a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola
tornacsarnokában.
Nem volt ugyan teltház – kétszázötvenen váltottak jegyet idén
a maskarás mulatságra –, de a rendezvény hozta a megszokott
színvonalát, ami a fergeteges hangulatban és a jelmezesek
kreativitásában egyaránt megmutatkozott. A kettő együtt ezúttal is
meghozta a bál sikerét.
Ehhez persze kellettek a szereplők is: a vendégek, akik
eljöttek, hogy jól érezzék magukat, közösségben legyenek. A
hangulatfelelősök: a RÉGIÓ Zenekar, akinek „frontembere”,
Csizmadia
Géza
nemcsak
énekhangjával,
hanem
ceremóniamesterként a tőle megszokott humorral is gondoskodott a
közönség szórakoztatásáról. A jelmezesek, akik megjelenésükkel
üde színfoltjai voltak a bálnak, mosolyt csaltak az arcokra. És
persze a szervező csapat, amely támogatóival és közreműködőivel
a rendezvény eredményes lebonyolításáról gondoskodott.
Az est egyik fénypontját kétségkívül a jelmezesek felvonulása
jelentette, a versenybe tizenketten neveztek be. Volt itt minden, ami
szem-szájnak ingere, és most nem elsősorban az egy gyorséttermi
lánc által „kínált” finomságokra gondolunk. Láthattunk
virágoskertet, akinek nem kellett aggódnia, hogy kiszárad, hiszen a
nyári zápor felhője mindig ott tornyosult felette. A mozivászonról
is sorakoztak a szereplők: amikor megjelent Marty Mc Fly és a
Doki a „Vissza a jövőbe” című nyolcvanas évekbeli
filmklasszikusból, nem tudtuk hirtelen, hogy most hányadik
farsangoló bálban vagyunk. Találkozhattunk a Másnaposok című
vígjáték egyik hősével is, keblén a kisbabával. A Toy Story
cowboya többször durrantott a levegőbe a puskájával. A „kalapos
ember” is megjelent vállán a szimatszatyrával, oldalán a
szívkirálynővel. Nem hiányzott Drakula gróf sem, aki egyenesen az
áldozatával érkezett a bálba, s ígérte, hogy éjfélkor ki fog nőni a
hiányzó foga. A Diszkó-patkányok bebizonyították, hogy „Elvis
él”, kis műsoruk – melyben Zoltán Erika slágerére ropták a
hetvenes éveket idéző szerkójukban – nagy sikert aratott a
közönség soraiban. Két hölgy Berhidáról és Ajkáról érkezve Peter
Srámek-rajongónak öltözött, vidáman pózoltak az énekest ábrázoló
pólójukban.

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
2019. február 22-én, 16:30 órakor a zirci Városháza dísztermében a
Zirci Országzászló Alapítvány szervezésében. Emlékező beszédet
mond Marton Bernát ciszterci perjel, szavalattal közreműködik
Wittmann György. Az áldozatokért imát mondanak a történelmi
egyházak képviselői; Imrefi Mór plébános, Vecsey Katalin református
lelkész és Szakos Csaba evangélikus lelkész.

A grund hősei Zircen
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című vándorkiállítás előzetes
bejelentkezés után megtekinthető a zirci Városi Könyvtár
előadótermében 2019. február 18. és március 1. között az intézmény
nyitvatartási idejében.

Meghosszabbították a kiállítás nyitvatartását
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma örömmel értesíti a
látogatóit, hogy „Rajzolj és mesélj!” című időszaki kiállításának
nyitvatartását 2019. március 16-ig meghosszabbította. Szeretettel
várnak minden érdeklődőt!

VÉRADÁS
Február 15. (péntek), 14.00–18.00: Zirc, Művelődési Ház
Február 18. (hétfő), 15.00-17.00: Porva, Általános Iskola

Nem csak pólón, hanem élőben is megjelent a nosztalgikus
dallamokat kedvelők körében kedvenc énekes, Peter Srámek.
Rendkívül hangulatos műsort adott elő a színpadon és a közönség
közé lépve, a táncparketten is. A kiváló hangú énekest nagy
ovációval fogadták a bálozók, vele énekeltek, táncoltak, tapsoltak.
Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy többen jöttek
Peter Srámek-pólóban, az egyik rajongó ifjú hölgy még rajzot
is készített neki. Hosszú sorban vártak a fellépés utáni fotózásra,
amit az énekes kedvesen teljesített is.
Éjfél után nemcsak a vámpír foga nőtt ki, hanem a
jelmezverseny eredményhirdetésére és a tombolasorsolásra is sor
került. Nem volt könnyű a zsűri helyzete, amely végül a Diszkópatkányokra adta le a több voksot, második helyen végzett a
Másnaposok hőse, a harmadik helyet pedig az egy gyorséttermi
lánc párosa érdemelte ki, az ételárus egy élő csirkével jelent meg a
bálban.
A támogatóknak köszönhetően ezúttal is sok értékes
nyeremény került kisorsolásra a tombolán, a szerencsésebbek
kenyérsütőt vihettek haza vagy Görögországba repülhettek. „Tán
meg is tartjuk ott az esküvőnket” – mondta az egyik nyertes, egy
jegyespár. Persze az utazásokra csak később kerül sor, ezt a
mulatságot a világért nem hagyták volna ott…
A IX. Zirci Farsangoló Bált a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB szervezte, együttműködésével támogatta a PSZC
Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Zirc Városi
Önkormányzat, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. és a Bakony
Polgárőr Egyesület. A rendezvény eredményes lebonyolítását az
intézmény munkatársai mellett önkéntesek segítették. A Patkó
Vendéglő büféje ezúttal is barátságos árakkal, a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ konyhája pedig finom vacsorával várta a
vendégeket, desszertként a farsangi fánk sem hiányozhatott a bál
éttermének asztaláról.

HóOlvasó pályázat a zirci Városi Könyvtárban
A könyvtár ismét meghirdette a téli olvasópályázatát, melyre 15 év
alatti gyermekek nevezhettek. Január 31-ig lehetett gyűjteni a
hógolyókat, amelyek egy-egy szépirodalmi mű elolvasása
(meghallgatása) után kerülhettek fel a hóember pocakjára. Összesen 38
gyermek vett részt az olvasópályázaton. Ezúttal az alsó tagozatosok
voltak a legaktívabbak, sokan közülük egyedül is látogatják a
könyvtárat, önállóan válogatnak a könyvek között. Az eredmények azt
bizonyítják, hogy az óvodásoknak is egyre többet mesélnek – idén 14
fő vett részt a pályázaton – összesen 129 kötetet olvastak fel nekik. 16
alsós vett részt az olvasópályázaton 55 kötettel. A felsősök
korosztályában 8 fő, összesen 29 kötetet olvasott el. Eredmények,
zárójelben a kötetek száma: Óvodások: 1. Bartus Marcell (22) 2.
Martus Milli Anna (21) 3. Kiss Botond (18). Alsósok: 1. Konc Luca
Csilla (19) 2. Molnár Barnabás és Rippert Zsófia holtversenyben (5).
Felsősök: 1. Borszuk Eszter és Dörnesz Bendegúz holtversenyben (6).
2. Kovács Mira Zoé és Kutasi András holtversenyben (5). Akik részt
vettek a HóOlvasó pályázaton, mindannyian egy-egy emléklapot
vehetnek át, a helyezettek pedig könyvjutalomban részesültek. A
Városi Könyvtár köszönetét és elismerését fejezi ki a gyerekeknek és
szüleiknek, akik fontosnak tartják, hogy nap, mint nap átéljék az
olvasás és a mesehallgatás által nyújtott élményt, ezzel is gazdagítva
érzelemvilágukat. Az olvasópályázat jutalmazásáról az „Együtt a
Könyvtárért” Alapítvány és a "Gyűszűkék Foltvarró Klub"
gondoskodott. (Bieberné Réz Ágnes)
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Régi zirciekre emlékezve

A zirci Anczenberger családról
Az Anczenberger család egyike azon zirci famíliáknak, akik
a 18. századi betelepítések idején (1720 körül) érkeztek
Zircre. A ciszterci rend zirci újjáéledésekor német
anyanyelvű, katolikus vallású lakosokat hívtak Zircre, az
iparosokat általában Sziléziából, a gazdákat Bajorországból.
A családi emlékezet megőrizte az eredetet, ahogy mondták,
„Schlesiából”, azaz Sziléziából érkeztek az ősök. A 18.
századi zirci anyakönyvekben sok Anczenberger nevű
személyre bukkanhatunk.
Neves család volt, kovácsmesterekként dolgoztak. A
betelepítéskor a mai Patkó vendéglő környékén kaptak
földet, ez volt az Anczenberger majorság. A család
leszármazottainak később is ezen a területen volt házuk,
lakásuk. Szembe vele a mai Ady Endre utca felé volt a
Wilde család birtoka, az un. Wilde tercia, ami a Kálvária
utcáig ért. A központhoz közeli elhelyezkedésük is mutatja
ezen családok rangját.
Anélkül, hogy családfát állítanánk föl, vagy teljességre
törekednénk, kiemeljük a neves családtagokat, hiszen Zirc
életében fontos szerepet játszottak, és leszármazottaik ma is
itt élnek. Az 1787-ben született Anczenberger István
(Stephanus) önálló kovácsmester (opifex) volt, lánya,
Anczenberger Örzse (1826-1884) később férjezett Wetzl
Jánosné volt a nagyanyja Zirc egyik legnevesebb
szülöttének, Wetzl/Köves Jánosnak (1882-1977, állatorvos,
kutató, tudós).
Anczenberger János (1831-1916) Zirc törvénybírája, a
polgári olvasókör (kaszinó) alapítója volt, hozzá kötődik a
zirci tűzoltó intézmény szervezése.

tanácsosként
többhetes
tanulmányúton
volt
Németországban. 1943-ban a közszolgálatban teljesített
kiváló, eredményes munkájáért a Kormányzó úr őméltósága
kormányfőtanácsossá nevezte ki. Zirci kötődése megmaradt,
a Patkó vendéglő melletti házat nyaralóként tartotta meg.
Később ebben a házban lakott dr. Ruzsonyi Béla állatorvos,
majd emeletet ráépítve a Pell Rudolf vezette ÁFÉSZ
székháza lett. Testvére, Anczenberger Gizella apáca lett az
Isteni Szeretet lányai rendben, rendi neve Florentina. A zirci
gyerekek közül többen tőle tanultak zongorázni. Amikor a
testvére, Mihály eladta a házat, egy ideig a Wohlfarték
melletti kis házba költözött, majd egy otthonban halt meg.
Anczenberger Anna leszármazottai a Szaturi család tagjai.
Anczenberger Mihály (187. -1947) kitűnő cipészmester lett.
A Zirc és Vidékében 1912-ben sokszor megjelent a keretes
hirdetése: „Ha kényelmes és jó cipőt akar, csinálok elegáns
férfi és női cipőt bármilyen kivitelben, úgy színes
bőrminőségből mérték után, egy évi jótállás mellett és teljes
garanciát nyújtok. Cipőm viselése után elmúlik a
bőrkeményedés, fagyás, izzadás, tyúkszem, bütyök, lúdtalp,
bármiféle hibás lábra könnyű, kényelmes cipőt csinálok. Ha
olcsó, jó és tartós cipőt akar, forduljon Anczenberger
Mihályhoz.” A Deák Ferenc utcai műhelyében sok jó hírű
zirci cipészt tanított a szakmára. A zirci cipészeknek nem
kellett vásárra menni, már a háznál eladták a portékájukat.
A Wolf Katalinnal kötött házasságából született lányai zirci
családok tagjai lettek (Orémusz, Szita, Szalay, Mayer, Piedl
családok).
A Patkó (eredeti neve Patkószeg volt, később rövidült
Patkóra) és a mellette – mögötte lévő kert később a Hoffer
családhoz került, ugyanis Hoffer József (Hoffer Ildikó
dédapja) feleségül vette Anczenberger Terézt (ca. 1840ben), így lett a létesítmény neve a zirci közbeszédben
„Hofferei”. Vasárnap délutánonként itt találkoztak az
iparosok. A kovácsműhelyt később Rottenbücher Antal
(Tóni bácsi) működtette.

Anczenberger Mihály a vasas szakmában a legmagasabb
posztot is elérte, a Diósgyőri Vasgyár igazgató főmérnöke
lett (1941. októbertől 1944. júniusig). Előtte műszaki

Anczenberger Mihály cipészmester
és családja 1908-ban
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Anczenberger Florentina

Cuhavölgyi Klára írása

Anczenberger Mihály
főmérnök, gyárigazgató
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A karitászt támogatták a jótékonysági bál adományával
(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési
képviselője, a bál fővédnöke emlékeztetett arra, hogy a tavalyi
évben is találtak egy jótékony célt, akkor a Vakok és
Gyengénlátók Zirci Csoportját támogatták, idén pedig a
karitászra esett a választás, hiszen ők széles körben tudnak
segítséget nyújtani a rászorulók részére. Köszönetét fejezte ki
az adományozóknak és a szervezőknek, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy ilyen szép összeg gyűlt össze. Hangsúlyozta, hogy
a bált hagyományteremtő szándékkal hívták életre, és minden
polgártársuk előtt nyitva áll az ajtajuk. Az igazi polgári értékek
– így a tisztesség, a becsület, a jótékonykodás – tartja össze a
bál közösségét. „A támogatást örömmel adjuk, használják a
legmegfelelőbb célokra.”
– Amikor valamit átadunk, az mindig egy ünnepi és
örömteli pillanat – kezdte gondolatait Ottó Péter polgármester,
majd méltatta a karitász zirci csoportjának aktív tevékenységét.
Visszautalt a már hagyományosnak mondható jótékonysági
délutánra, amelyen elsősorban ők voltak azok, akik támogattak
egy nemes célt azzal, hogy életre hívták és megvalósították a
rendezvényt a helyi és térségbeli művészeti csoportok
színvonalas közreműködésével. „Az akkori felajánlások és a
mostani felajánlás is egyfajta jelképes hozzájárulás ahhoz, amit
önök az év minden napján áldozatosan, önként, szívvel és

A „tűzifás” csalások evolúciója
A csalások egy speciális területét képezik azok, amelyeknek a
módszere a házalás. Ennek során vásárlásra ösztönzik az elkövetők az
otthonában tartózkodó sértettet. A bűncselekmény tárgya lehet termék
(pl. tűzifa) vagy szolgáltatás (pl. késélezés). A sértett kora végső soron
irreleváns, de a legális kereskedelem kínálatát csak kevéssé ismerő, és
gondolkodásában már lelassult idős emberrel szemben hatékonyabb
lehet a kiváló kommunikációs képességgel rendelkező elkövető
fellépése, ezért az áldozatok elsősorban ebből a korosztályból kerülnek
ki.
A termékkel történő házalás esetén a csalás azon a logikán
alapszik, hogy a sértett részére megszabott ár és a cserébe neki átadott
termék tényleges értéke között akár nagyságrendi különbség is lehet
oly módon, hogy az elkövető valótlan tényt állít a termék mennyisége
(pl. tűzifa), vagy annak minősége (pl. „gyógyhatású” paplan)
tekintetében. Az áldozat ez esetben csak az
adásvételt követően – vagy még akkor sem
– szembesül azzal, hogy becsapták.
A „tűzifás” csalások kezdetben a
házaló hagyományokat követték. A fával
megrakodott teherautó járta a falvakat és a
csalók vevőket igyekeztek találni az árura,
akiket az adás-vétel során megkárosítottak.
A második fázisban a bűnözők a
megyei napilapban, helyben megjelenő
hirdetési újságokban reklámozták magukat
megfelelő áldozatok után kutatva. Ekkor
már maguk a sértettek léptek kapcsolatba az
elkövetőkkel a hirdetésben megadott
mobiltelefonszámon keresztül. A vásárló
megállapodott az áru mennyiségében,
minőségében, vételárában, valamint a szállítás időpontjában. Ilyen
előzmények után került sor a teljesítésre, ami általában munkaidőben
történt, így az is előfordulhatott, hogy a megrendelő nem is
tartózkodott otthon, hanem csak annak valamelyik családtagja (pl. idős
édesanyja).
Amennyiben a tűzifát átvevő személy laikus volt, könnyen
becsaphatták a fafajta vagy annak térfogata tekintetében. A csalók az
előre megbeszélt összeget átvették, miközben annak csak a töredékét
érő fát rakodták le a sértettnél.

lélekkel végeznek a rászorulók érdekében” – mondta városunk
vezetője. Hozzátette, nemcsak szociális, anyagi értelemben
segítenek az embereknek, hanem nagyon sokat számít az a
munka is, amit betegágyak mellett, magányos, idős, egyedülálló
emberek otthonában, a lelkük ápolásával töltenek.
Ulrich Józsefné csoportvezető köszönetét fejezte ki a
támogatásért. Mint azt elmondta, úgy tudnak segíteni
természetben, anyagilag a rászorulóknak, ha őnekik is
segítenek, minél többet kapnak, annál többet adnak. A
városvezető gondolataihoz csatlakozva hangsúlyozta a lelki
segítségnyújtás fontosságát, hogy egy kis beszélgetés, egy
biztató szó, egy mosoly milyen sokat jelent az embereknek.
Méltatta csoporttársai munkáját is, akik boldogok, ha tehetnek
másokért. Önként vállalták ezt a feladatot, ezért nem teherként,
hanem örömként élik meg.
(kg)
A jótékonysági bálnak idén is a Jeskó Panzió adott otthont és Mészáros
Jocó szolgáltatta a remek talpalávalót. Nem csak Zircről, hanem a
környező településekről is érkeztek bálozók. Az este jó hangulatban
telt, hajnalig tartott a mulatság, és ami a legfontosabb, nem csak a jó
kedv volt jelen az este folyamán, hanem a jó szándék is! Minden
hozzájárulónak hálásan köszönjük! Természetesen jövőre lesz
folytatás, és ahogy a nevében is szerepel, a bál ajtaja minden
polgártársunk előtt nyitva áll! (Wittmann Eszter)

Amennyiben a sértett felismerte, hogy becsapták, reklamált.
Ehhez látszólag pozitívan viszonyultak az elkövetők. Időhúzás céljából
kilátásba helyezték a hiányzó mennyiség pótlását, de ez csak ígéret
maradt. Végül egy idő után a hirdetésben megadott telefonszám
elérhetetlenné vált, azaz a SIM-kártyától megszabadultak. Ezzel
lezárult egy ciklus, de egy új SIM-kártyával és újabb hirdetés
feladásával bármikor újraindítható volt.
Napjainkban már a harmadik fázis is megjelent, aminek már
semmilyen köze nincs a házaláshoz, „egyszerű” internetes csalássá
vált. Nincs szükség sem teherautóra, sem szállító munkásokra, de még
csak tűzifára sem. A kedvezőnek tűnő ajánlat internetes aukciós
oldalon, illetőleg a közösségi médiában jelenik meg. A meghirdetett
adásvétel lényege, hogy a vásárlónak a teljes vételárat előre kell
elutalnia a megadott bankszámlaszámra. Ezután pedig már semmi sem
történik, se szállítás, se pénzvisszafizetés, legfeljebb egy néhány napos
hitegetésben reménykedhet a sértett. Más termékek – elsősorban
mobiltelefonok – tekintetében már eddig is bejáratott volt a fenti
módszer. A szakmai érdekessége az eddig
leírtaknak az, hogy miközben a potenciális
áldozatok köre nem változott, a csalás módszere
annál inkább. Gazdaságilag maximálisan
racionalizálttá vált úgy, hogy az a bűnözők
részéről már semmilyen anyagi befektetést nem
igényel.

A megelőzés lehetőségei:
- állandó helyről, vagy komoly referenciákkal
rendelkező cégtől történő vásárlás
- telephellyel és vezetékes telefonnal is
rendelkező vállalkozások előnyben részesítése
- a leszállított áru szigorú leellenőrzése, az ehhez szakértelemmel bíró
személy helyszínre hívása
- ragaszkodás szabályszerű számla kiállításához, az azon szereplő
adatok kontrollálásához
- fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor akkor, amikor a
szabályszerű teljesítés már nem hagy maga után kétséget
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Városlődre került a Bányász-kupa

2019. február 14.

KERTÉSZ ZOLTÁN EMLÉKÉRE

Hetedik alkalommal rendezte meg Zirc Városi
Önkormányzat a Bányász Emlékkupa teremlabdarúgótornát, melynek a PSZC Reguly Antal Szakképző
Iskolájának tornacsarnoka adott helyet.
A sporteseményt a közelmúltban elhunyt Kertész Zoltán
sportoló, röplabda-edző, szakosztályvezető emlékének ajánlotta
a szervező önkormányzat.
A versenyre tizenegy csapat nevezett, akik két csoportban
kezdték meg a küzdelmeket. Mindkét csoportból két-két csapat
jutott a négy közé, ahol már egyenes kieséses rendszerben
folytatódott a versengés. A Schmidt Zsalu és a nevét egy
spanyol sztárcsapattól kölcsönző FC Barcelona csatája nem
hozott a rendes játékidőben döntést, hatméteresek következtek,
melyben a sorozat 2016. évi győztese, a Schmidt Zsalu
bizonyult jobbnak, s jutott a döntőbe. A másik oldalon a nevét
meghazudtoló módon focizó városlődi Játék Csatárok Nélkül
iskolázta be magát a torna fináléjába, miután 3:1-re legyőzte a
Bakony Naná gárdáját.
Helyosztók, 3. helyért: FC Barcelona–Bakony Naná 3:1, a
döntőben: Schmidt Zsalu–Játék Csatárok Nélkül 1:2. A
Bányász Emlékkupa vándorserleg így Városlődre került, a
második helyezettnek járó díjat a Schmidt Zsalu vehette át,
harmadik helyezést ért el az FC Barcelona.

A tornagyőztes városlődi csapat. A képről hiányzik a kapusuk

Különdíjak is kiosztásra kerültek az eredményhirdetésen, a
gólkirály tizenegy találattal Dávid Ádám (Bakony Naná) lett, a
legjobb mezőnyjátékos címet Schell Márk, a legjobb kapusnak
járó díjat Szente Bálint (mindketten Játék Csatárok Nélkül)
érdemelte ki. A dísztárgy mellett Zirc város polgármesterének
elismerő oklevelét vehették át a labdarúgó-torna díjazottjai. (kg)

Bemutatkozik a Zirci Taekwon-Do Klub
formagyakorlatok,
szabad
küzdelem,
töréstechnika,
önvédelem, formai küzdelem.
Az óvodástól az érettségi
előtt álló fiatalig igencsak
színes az életkori palettája a
zirci
Taekwon-Do-klubnak,
egyébként
ötéves
kortól
ajánlott, a felső korhatár pedig
a csillagos ég. Zircen fiús
csoport
alakult
ki,
de
Máté Zoltán bemutatkozásában
szeretettel várják a lányokat is,
elmondja,
közel
negyven
éve
Máté Zoltán hangsúlyozza, a
foglalkozik Taekwon-Do-val és a zirci
legfontosabb a kitartás, az
a második klub, amit megalapított. Az
érdeklődés, nyitottság. Az
első a hódmezővásárhelyi volt még a
Máté Zoltán 6. danos mester vezetésével zajlanak a Taekwon-Do edzések ügyességüket, akaraterejüket,
nyolcvanas évek elején.
önfegyelmüket, önbizalmukat
Aztán az élet a Dunántúlra
egyaránt fejlesztik azok, akik eljárnak az edzésekre. „Jó az arcukon
sodorta, s másfél évvel ezelőtt az alapokról elkezdte a Taekwonlátni, hogy megtanulnak egy mozdulatot, és azt tudják használni a
Do-t Zircen: – Szerencsére sikerült egy kis aranyos, jókedélyű
zsákon és egymás között, a páros gyakorlat során is” – osztja meg
csapatot összehozni. Tizenheten vagyunk jelenleg, kicsik-nagyok
velünk eddigi tapasztalatait a mester.
vegyesen, jó hangulatú edzések vannak.
Hétfőn és szerdán tartják a foglalkozásokat a Zirci Reguly
Mindezt mi is megtapasztaltuk – bár a mester szerint a kamera
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „B”
egy kicsit feszélyezte a tanítványokat –, látni szemükben a
épületének tornatermében, az úgynevezett tükrös teremben.
lelkesedést, az elszántságot, és ami a legfontosabb, hogy jól érzik
Bemelegítéssel, gimnasztikával kezdenek, és a színes mozgásanyag
magukat a tükrös zirci dojóban.
módot ad arra, hogy minél változatosabbak legyenek az edzések.
Mint megtudjuk, a megyében nagyon erős a Taekwon-Do, a
A képességfejlesztő, nyújtó, lazító gyakorlatok mellett egy kis
vidéki városok közül Veszprém volt az első, ahol meghonosodott.
játék is belefér az egy órába, a gazdag eszközkészletnek
Dr. Somlai János volt az alapítója a megyeszékhelyen, Máté Zoltán
köszönhetően pedig nemcsak elsajátítják, hanem a gyakorlatban is
az ő javaslatára érkezett Zircre.
tudják alkalmazni az alapvető technikákat a gyerekek.
A „láb és a kéz művészete” – így lehet a Taekwon-Do szót
A csatlakozási lehetőség folyamatos, korra, nemre való
magyarra fordítani. Alapvetően lábcentrikus iskoláról van szó,
tekintet nélkül szeretettel látnak mindenkit, aki egy jó közösséghez
amely rendkívül színes mozgásanyaggal bír: bázistechnikák,
szeretne tartozni.
(kg)
Voltak
már
korábban
is
szárnypróbálgatások, de valahogy
nem tudott meghonosodni a koreai
eredetű küzdősport városunkban.
Máté Zoltán 6. danos nemzetközi
mester érkezésével azonban most
nagy az esély, hogy hosszabb távon is
fennmaradjon a kéz- és lábmunkát
egyformán igénylő harcművészet
Zircen.

