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Kitüntetett mentős kollektíva, új esetkocsi
A „Zirc Város Mentőse” önkormányzati kitüntetés és
egy új, minden eddiginél korszerűbb esetkocsi
átadására is sor került a Zirci Mentőállomáson.
Dr. Vörös Péter, a mentőszolgálat regionális igazgatója
köszöntötte az egybegyűlteket. Dr. Kovács Zoltán, térségünk
országgyűlési képviselője a május 10-ei mentők napjához
kapcsolódóan is a köszönet nyelvén szólt a bajtársakhoz, akik
a pandémia miatt az átlagosnál is nagyobb terhelésnek és sok
veszélyhelyzetnek voltak kitéve az elmúlt időszakban.
Az új esetkocsival kapcsolatban kiemelte, hogy a
mentőgépkocsik átlagéletkora 2010 előtt meghaladta a nyolc
esztendőt. Mára azzal, hogy több mint nyolcszáz esetkocsi
átadásra került, csaknem megfeleződött a gépjárművek
életkora. Zircen közel három évvel ezelőtt került sor hasonló
eseményre, és most egy még korszerűbb járművet vehetnek
birtokba a mentők.
Beszélt arról is, hogy mintegy száz mentőállomás újult
meg az elmúlt időszakban, és harminc újat is épített a
kormány, lecserélődött a ruházat, ami szintén egyfajta
elismerése a mentős társadalomnak. A hegyvidéki környezet,
a kanyargós utak, a balesetveszélyes cseszneki szerpentin és a
82-es számú fő közlekedési út miatt az itt lévő mentősökre
jóval nagyobb teher hárul a baleseti statisztikát illetően.
Köszönetét fejezte ki az Országos Mentőszolgálatnak és
minden elöljárónak, aki segítette az európai szintű
korszerűségnek megfelelő esetkocsi elérhetőségét, majd

Az átadáson felszólalók az új esetkocsi mellett, balról: Ottó Péter
polgármester, dr. Pápai György, az OMSZ orvos-igazgatója, dr. Vörös Péter
regionális igazgató és dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője

átadta a slusszkulcsot Varga Gábor mentőállomásvezetőnek.
A „Zirc Város Mentőse” önkormányzati kitüntetés
átadására is ebből az alkalomból került sor, melyet ezúttal
nem egy személy vehetett át, hanem a Zirci Mentőállomás
teljes kollektívája. Az elismerő oklevelet egy különleges
ajándéktárggyal együtt Ottó Péter polgármester adta át.
(Folytatás az 5. oldalon)

Sportolókat díjazott a város

KETTŐS ELISMERÉS A
ZIRCI TŰZOLTÓKNAK

A járványhelyzet miatt szűk körben került sor a „Zirc Város Sportjáért”
2020. önkormányzati kitüntetések átadására a Városházán. (10. oldal)

A 2020. év Veszprém Megye
Önkormányzati Tűzoltóparancsnoksága díjat érdemelte ki a
Zirci Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság. A Veszprém Megye
Önkormányzati Tűzoltója díj is Zircre
került, ezt Kovács Dénes, a zirci
tűzoltók rajparancsnoka érdemelte ki.
Riportunkat a 4. oldalon olvashatják.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Zirc 2358/13 és 2358/14 hrsz.-ú (Győri utca)
lakótelkeinek értékesítésére
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. fsz. 106. iroda,
Tel.: +36-88/593-705, +36-30/8686-626
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1. fsz. 106. iroda
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni:
„PÁLYÁZAT – Zirc, ……………. hrsz.-ú lakótelek”.
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton a kiíró
címére.
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ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Osztály

önkormányzati ügyintéző
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.zirc.hu
honlapon, Zirc Városi Önkormányzat Facebook-oldalán és
a Városháza hirdetőtábláján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 18.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 14. (hétfő) 16 00 óra

RETRO VÉRADÁS
Június 25. (péntek) 13.00–18.00: Zirc, Művelődési Ház

Társasházi kéményseprés Zircen
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
tájékoztatása alapján értesítjük a lakosságot, hogy Zircen a
kéményseprő-ipari társasházi sormunkára a július 1. és
augusztus 9. közötti időszakban kerül sor.

HIRDETÉS
Aegon Magyarország
Zirc, Kossuth L.u.11.
06-88-414-169
NYITVATARTÁS:
H
K
SZ
CS

13:00-17:00
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
13:00-17:00

0630/9743249
0620/9676632
0630/9743249
0630/5442237
0630/9553121

Ma tegyünk a holnapért!
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Trianonra emlékeznek Zircen
A trianoni diktátum aláírásának évfordulójára
emlékezik a Zirci Országzászló Alapítvány 2021.
június 5-én (szombaton) 16.30 órai
kezdettel
a
Rákóczi
téri
Országzászló
Emlékműnél. Emlékezőbeszédet mond dr. Kovács
Zoltán, Zirc térségének országgyűlési képviselője.
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Beszámoló az elmúlt időszak
polgármesteri döntéseiről
A kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi
törvény alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörét a polgármester gyakorolja, aki
döntéseit a képviselők véleményének, javaslatainak
figyelembevételével hozta meg.
Döntés
született
a
középiskolai
tanulmányi
ösztöndíjpályázat második félévi kiírásáról. A pályázati felhívás
június 2-án kerül majd közzétételre az önkormányzati
felületeken. Az állandó zirci lakos, középfokú iskolarendszerben
nappali tagozaton tanuló diákok pályázhatnak, akiknek a
tanulmányi eredménye jelen tanév aktuális félévében legalább
4,70.
A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására
irányuló pályázat is újra kiírásra került az idei évben. Az
önkormányzat „Civil Támogatási Alap” jogcímen 4 millió forintot
különített el erre a célra, a megpályázható támogatás mértéke
pályázatonként maximum 300 000 forint volt. A civil
szervezetek, közösségek, egyesületek május 25-ig pályázhattak.
A „Megyei identitás erősítése” című pályázat benyújtásáról is
döntés született. A Veszprém Megyei Önkormányzat kereste meg
Zirc Városi Önkormányzatot azzal, hogy városunk és térsége
lehetne a pályázat megvalósítási területe. A projektben olyan
innovatív programokat kell megvalósítani, mellyel a megyei,
illetve a helyi lakosság kötődése erősíthető. A Veszprém Megyei
Önkormányzat által benyújtott pályázatban a zirci önkormányzat
konzorciumi partnerséget alkot a fenntartásában működő
közművelődési intézményekkel, valamint Csesznek Község
Önkormányzatával és Olaszfalu Község Önkormányzatával.
A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, Zirc-Akli
városrész szennyvízelvezetését célzó projektben is előrelépés
történt a nyílt közbeszerzési eljárás megindításával.
Két, önkormányzati ingatlanban működő civil szervezet
támogatási kérelmének benyújtásához való hozzájárulásról is
döntés született a Miniszterelnökség által kiírt „Városi Civil Alap”
keretében meghirdetett pályázat kapcsán.
Elfogadásra került a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci
Rendőrőrs őrsparancsnokának a 2020. évre vonatkozó
beszámolója, amiből kiderül, hogy a Zirc város területén
elkövetett regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt 11 év
időszakát figyelembe véve a tavalyi évben volt a legalacsonyabb,
a bűncselekmények száma tavaly 33 százalékkal csökkent a 2019es
évhez
viszonyítva.
A
rendőrkapitányság
nyomozáseredményességi mutatóit szintén ez a pozitív irányú
tendencia jellemzi. A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi
területén a személyi sérüléses közúti balesetek számában
ugyancsak csökkenés tapasztalható. A koronavírus-világjárvány
miatt bevezetett intézkedések következtében a közrendvédelmi
állomány feladatköre kibővült. Folyamatos ellenőrzési
tevékenységet végeztek, az új szabályok betartatását kiemelten
kezelték, reagáltak az állampolgári bejelentésekre és alkalmazták
a szükséges szankciókat a rendszabályok megszegőivel szemben.
A megyében a lakosság többsége jogkövető volt a védelmi
intézkedések tekintetében.
Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális
Mentőszervezet Zirci Mentőállomásának 2020. évi működéséről
szóló regionális igazgatói beszámoló is elfogadást nyert. A
koronavírus-világjárvány a Zirci Mentőállomás életének is
meghatározó eleme volt a 2020-as évben. A Mentőállomáson 24
órában egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi teljesít szolgálatot. A
humán erőforrás minden munkaköri csoportban teljes, ami
ideális lenne, azonban a járvány rengeteg többletfeladatot adott
az állomás dolgozóinak is. Az elmúlt évben összesen 2197
feladatot láttak el a mentőegységek, mintegy 150 000 kilométer
futásteljesítménnyel. Mindkét mentőautó korszerű. Az
egészségügyi felszerelés a kor kihívásainak megfelelő
legmodernebb technikát képviseli. A magas megterhelés mellett
is a sürgős esetek többségében tizenöt percen belül a helyszínre
érkeztek. Az idei évben céljuk a 2009-ben átadott mentőállomás
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komfortfokozatának javítása, korszerű, új mentéstechnikai
eszközök további beszerzése, a mentőállomás állagmegóvása.
A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2020. évben végzett
tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót is
elfogadta Zirc Város Polgármestere. A zirci tűzoltóknak 145
káreseményük volt az elmúlt évben, többségében műszaki
mentésekre került sor. 2020-ban öt ellenőrzést hajtottak végre a
tűzoltóságon, ezek során hibát, hiányosságokat az ellenőrzést
végzők nem tapasztaltak. A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága által kiírt pályázatokon a 2020. évben 7 678 754
forint többlettámogatáshoz jutottak, ami elengedhetetlen volt a
stabil működéshez és emellett fejlesztéseik folytatásaként
3 695 811 forint összértékű eszközökre pályáztak eredményesen.
Az utóbbi időben, illetve a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos szabályoknak, szigorításoknak is köszönhetően a
túrázás előtérbe került a szabadidő eltöltésére, ezért
megnövekedett a külterületen, nehezen megközelíthető helyeken
történő sérüléssel járó balesetek száma, ezeknél a káreseteknél
nagy segítséget nyújt a tűzoltóknak a települési mentőcsoport.
A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház 2020. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadásra, illetve tudomásulvételre került.

KG

Felhívás EKF 2023 Veszprém
pályázati lehetőségekre

Zirc Városi Önkormányzat csatlakozása az Európa Kulturális
Fővárosa 2023 Veszprém Programhoz lehetőséget biztosít a
város
intézményeinek,
civil
szervezeteinek
és
magánszemélyeinek, hogy 2021-2023 közötti projektekre
pályázzanak az EKF keretein belül.
Közös célunk, hogy gazdagodjon városunk kulturális élete,
ennek elérése érdekében felhívjuk a tisztelt érdeklődők
figyelmét, hogy megjelent a „Kultúrpont Program” pályázat a
www.veszprembalaton2023.hu oldalon.
Jelen felhívásra olyan projektek jelentkezését várják, amelyek
a későbbiek során egyfajta kulturális minőségfejlesztés
keretében aktív hálózatba kapcsolódhatnak, hogy éves
programkínálatukkal támogassák az egész régió gazdaságiturisztikai újrapozícionálását. Olyan dinamikus és fejlődni
képes mikroközösségi alkalmak megteremtését várják,
amelyek a magasművészet, a helyi kézművesipar és a civil
szféra összekapcsolásán keresztül kínálnak fenntartható
alternatívát a tömegturizmussal szemben.
Támogatási időszak: 2021. december 1. napjától az utolsó
nyilvános eseményt követő 30. napig. Ez a határidő nem lehet
később, mint 2022. november 30.
Benyújtási időszak: 2021. szeptember 1–2021. október 31.
A pályázatok megjelenése folyamatos. A teljes pályázati
rendszert bemutató háttéranyagról bővebb információ a
www.veszprembalaton2023.hu oldalon található.
Ezúton is bíztatunk Mindenkit, hogy éljenek ezekkel a
lehetőségekkel,
amelyek
által
tovább
erősíthetjük
településünk és a régiónk értékeit.
Ottó Péter
Zirc Város Polgármestere
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Ismét kettős megyei elismerés a zirci tűzoltóságnak
A 2020. év Veszprém Megye Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnoksága díjat érdemelte ki a Zirci
Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság
a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójától. A Veszprém Megye Önkormányzati
Tűzoltója díj is Zircre került, ezt Kovács Dénes, a
zirci tűzoltók rajparancsnoka érdemelte ki.
– Nagy büszkeséggel töltött el, amikor értesültem
arról, hogy a 2020. évben teljesített munkánk alapján
Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, igazgató úr
kiérdemesültnek tartotta a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóságot a díjra – mondta el ifj. Szelthoffer Ferenc
parancsnok.
A zircieket már negyedszer választották a megye
önkormányzati tűzoltóságává. A jelenlegi igazgató által
2016-ban alapított vándorserleg harmadszor került Zircre,
és a korábbi igazgatótól, néhai Németh Tamás tűzoltó
ezredestől is átvehették a kitüntetést. Arra is volt már
példa, hogy az év önkormányzati tűzoltósága és tűzoltója
díjat is megkapták egyszerre.
A kitüntetéseket a Tűzoltóság Napja alkalmából
adományozták, de a fennálló járványhelyzet miatt
hivatalos átadásra nem került sor, a díjakat később kapják
meg a zirci tűzoltók.
A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka az
erkölcsi elismerés fontosságát hangsúlyozza, amit a
szolgálatukért kaptak. Úgy véli, a káresetek során végzett
szakmai munkájuk és a laktanyában történt rendszeres
ellenőrzések egyaránt megalapozták ezt a díjat.
Másodsorban a stabil gazdálkodásukat említi – amelynek
érdemét a köztestület elnökségének tulajdonítja –, illetve a
Zirci Járás önkormányzatainak, amelyek egytől egyig
hozzájárulnak
a
működésükhöz,
fontos
résztevékenységnek tartva a mentő-tűzvédelmet.
A Veszprém Megye Önkormányzati Tűzoltója díj sem
először került Zircre. A 2020-as évre ezt Kovács Dénes
rajparancsnok érdemelte ki, aki 2015-ben a „Zirc Város
Tűzoltója” díjat is átvehette a helyi önkormányzattól azt
megelőző évi teljesítményének elismeréseként.
Határozott, tiszta lelkű, a magánéletében és a
tűzoltóságon is nagyon stabil és kiegyensúlyozott
személyiségként
jellemzi
kitüntetésben
részesülő
beosztottját ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok. Hozzáteszi,
a címe szerint az elmúlt évre szól a díj, de mindig egy
nagyobb időszakot értékelnek az adományozók, és évente
csak egy személy kaphatja meg a megyéből ezt a nívós
elismerést. Bajtársa kiváló partnere a tűzoltóságnál
sajátosnak mondható eszközelhelyezésben és nagy
segítséget nyújtanak szakmai tanácsai a pályázatokat
illetően. Kovács Dénes kiváló szakmai tudását több megyei
tűzoltó szakmai versenyen önkormányzati kategóriában
elért eredmény is tükrözi: 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben
beosztott tűzoltó kategóriában, 2017-ben irányító
kategóriában ért el első helyezést a zirci tűzoltó.
– Nagyon jó érzés, hogy megyei szinten is elismerték a
munkámat és a tűzoltóságunk is kitüntetésben részesült –
mondja Kovács Dénes, aki 2007 óta tagja a zirci
tűzoltóságnak. Kezdetben beosztottként szolgált, majd
tovább képezte magát, és idővel szolgálatparancsnokhelyettessé, majd rajparancsnokká lépett elő. A megfelelő
vezetői engedély megszerzésével gépjárművezetőként is
számíthat rá a zirci tűzoltóság. A díj meglepetésként érte,
úgy látja, a folyamatos szakmai munkáját ismerték el,
igyekszik mindig fejlődni és szinten tartani magát.

Balról: Ifj. Szelthoffer Ferenc, a kitüntetett Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka és Kovács Dénes rajparancsnok, akit a megye tűzoltójának
választottak kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként

Az elmúlt, most már lassan másfél évtizedes
tűzvédelmi pályafutása során több emlékezetes eset is
történt. A tűzesetek közül egy bakonyoszlopi eseményt
idéz fel, amely egy könnyűszerkezetes faházat érintett,
akkoriban ilyesmit még csak az amerikai filmekben láttak,
és komoly kihívást jelentett számukra, hogy ezzel a
tűzterheléssel hogyan lehet megbirkózni.
A sok-sok műszaki mentésből egy üzemanyag-szállító
teherautó villan fel a zirci tűzoltó emlékképeiben,
amelynek megsérült a tartálya, ennek következtében nagy
mennyiségű gázolaj folyt ki a helyszínen, és ki kellett
menekíteniük a súlyosan sérült sofőrt a fülkéből. Majd azt
az esetet említi, amikor a 82-es főúton, a legveszélyesebb
útszakaszok között számon tartott Imre-majori kanyarnál
éjszaka fának csapódott egy külföldieket szállító
kilencszemélyes kisbusz, melyből kaotikus állapotok
között kellett kimenteniük a sérülteket.
Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnokkal az elmúlt évre is
visszatekintettünk. Elmondta, a koronavírus-járvány a
tűzoltóság tevékenységét is érintette, hiszen a műszaki
mentések és a tűzesetek során figyelembe kellett venniük
az ott tartózkodók esetleges fertőzöttségét. A parancsnok
szigorú szabályokat vezetett be, melyeket kollégái
maradéktalanul betartottak, nagyon kevés volt az
állományban a koronavírussal fertőzött munkavállalók
száma, így a tűzoltóság működését lényegében nem
befolyásolta a világjárvány. A káresetek száma nem
csökkent az elmúlt évben, nagyobb arányban műszaki
mentésekre került sor a zirciek részéről.
A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság működésének
fontos részét képezik a pályázatok, hiszen az eszközeik
jelentős részét ezen keresztül tudják fejleszteni. Fejlődött
az eszközparkjuk, így például egy folyamat részeként a
bevetési védőruházatukat teljes mértékben le tudják
cserélni, amelynek az egész állományra kivetítve mintegy
hat millió forintos anyagi vonzata van.
Egyik legfontosabb célkitűzésük a létszám tízről
tizenkét főre történő felemelése, amit gazdasági okok
miatt egyelőre nem sikerült megvalósítaniuk, a
parancsnok azonban hangsúlyozza, mindez nem
befolyásolja a működésüket. Továbbra is fontosnak tartja
a pályázatokon történő részvételt, és hogy minél kevesebb
káreset keletkezzen a területükön.
KG
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Kitüntetett mentős kollektíva, új esetkocsi
(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója örömét fejezte ki, hogy személyesen köszönetet
tudnak nyilvánítani a bajtársaknak az elmúlt egy év heroikus
küzdelméért, amellyel sikerül leküzdeni a pandémiát. Szólt az
újonnan átadott esetkocsiról is, amely teljesen új
mentéstechnikai eszközökkel, a világon talán a legmodernebb
lélegeztetőgéppel,
defibrillátorral,
monitorral,
gyógyszeradagoló lehetőséggel van felszerelve.
Köszönetét fejezte ki a mentősöknek a magas szintű
szakmai tevékenységükért, és azt kívánta, hogy minél
kevesebbet kelljen vonulni az új autóval, de ha vonulni kell,
akkor azt a legmagasabb színvonalon, minőségben és
technikával lássák el a mentőállomás dolgozói.
Dr. Vörös Péter, az OMSZ Közép-dunántúli Régiójának
igazgatója egyfajta szimbólumnak nevezte az esetkocsit,
amely megtestesíti a mentőszolgálat arculatát, ugyanakkor
hangsúlyozta, mit sem érne ez a jármű, ha nem lennének a
Az önkormányzat a teljes, 25 fős mentős kollektívát kitüntette. Az átadón
résztvevők csoportképe az oklevéllel, emléktárggyal az új esetkocsi előtt
rajta szolgáló bajtársak. Az előtte szólókhoz csatlakozva ő is
köszönetét fejezte ki a bajtársi közösség munkájáért, és azt
mint
egy
kontrasztot
alkotva
a
kívánta nekik, próbáljanak pihenni a nyár
mentőállomás előtt parkoló új esetkocsi
folyamán, elfelejteni a fáradalmakat egy
tükörképét is megmutatta.
kicsit.
A városvezető egy kis mentőautóAz elmúlt évre visszautalva elmondta, a
történeti
áttekintést tartott, és azt kívánta
zirci mentő-gépkocsik mintegy 150 000
a kollektívának, hogy a 21. század
kilométert mentek, ami lehet, hogy nem
színvonalának megfelelő eszközökkel és
tűnik elsőre soknak, de ez a Föld és Hold
járművekkel tudják a szolgálatukat
közötti távolság fele. A feladatszám pedig
teljesíteni, ugyanakkor tekintsenek erre a
mintegy 30-40 százalékkal nőtt a korábbi
képre úgy, hogy valamikor így is
évekhez képest.
működőképes volt a rendszer, és
Ottó Péter polgármester elmondta, idén
nyugdíjba vonult bajtársaik még ilyen
tizedik alkalommal kerül sor a „Zirc Város
autókon teljesítettek szolgálatot, illetve
Mentőse” kitüntetés átadására. Példa
még most is vannak olyan kollégák,
nélkülinek nevezte az elmúlt esztendőt, főleg
akiknek ismerős ez a gépkocsi.
az egészségügyi ellátórendszer leterheltségét
tekintve, a járványhelyzet soha nem Ottó Péter polgármester és Varga Gábor
Nem felejtette el megemlíteni azt sem,
tapasztalt kihívások elé állította az állomásvezető mutatja a bekeretezett esetzászlót
hogy a zászlót Kristóf József, a Zirci
emberiséget,
és
voltak,
akiknek
a
Mentőállomás egykori gépkocsivezetője, nyugdíjas bajtárs
feladatokkal napi szinten meg kellett küzdeniük.
ajánlotta fel a kollektívának, szintén a pandémia alatt
A kitüntetésre a javaslatot dr. Vörös Péter regionális
teljesített kimagasló helytállásuk elismeréseképpen. Az
igazgató tette, a mögöttünk hagyott rendkívüli év okán, a
emléktárgyat
keret
formájába Bácsi
Gyula zirci
korábbi időszak gyakorlatától eltérve, nem egy személyre,
fafaragómester öntötte, aki szintén a mentők munkájának
hanem a teljes kollektívára vonatkozóan. Méltatásában úgy
elismeréseként ellenszolgáltatás nélkül vállalta az alkotás
fogalmazott, hogy a mentőállomás minden dolgozója szakmai
elkészítését. „Ez a kép mai szlogenekkel élve három az
tudása legjavát adva példamutatóan állt hozzá a rendkívüli
egyben. Benne van az önkormányzat, a mentős bajtárs, és aki
helyzet adta kihívásokhoz. Kérdések nélkül teljesítették a
keretezte. Fogadjátok sok szeretettel” – mondta városunk
feladatokat, nagyon sok plusz munkát felvállalva. A
polgármestere, majd átnyújtotta az ajándékot.
mentőállomás vezetője pedig munkatársait bármilyen
időpontban és időszakban képes volt segíteni, éjjel-nappal
bármikor lehetett hozzá fordulni segítségért, tanácsért.
A városvezető kiemelte, hogy az elismerés, amit
országszerte is látunk, és a mentőszolgálat igen magas
színvonalú teljesítményét méltatja, az Zircre is teljes
mértékben igaz. Az össz-szervezet kitűnő munkavégzése a
mentőállomáson dolgozók tevékenységéből adódik össze.
Örömmel, megtiszteltetéssel, gratulálva adta át a Zirci
Mentőállomás vezetőjének a teljes kollektívát elismerő
oklevelet, jó egészséget, kellő kitartást kívánva a további
munkához, kihívásokhoz.
A mentőállomás vezetője köszönetét fejezte ki a városnak
az elismerésért, és ez alkalomból is köszönetet mondott a
szép számmal jelenlévő kollektívának a lelkiismeretes
munkájáért.
Az oklevél mellett egy falra felszerelhető ajándéktárgyat
is átnyújtott Ottó Péter polgármester a zirci mentősöknek. A
bekeretezett ereklye egy régi esetzászló volt, mely fölött egy
kicsi kép került elhelyezésre a magyar mentőszolgálat
Minden eddiginél korszerűbb esetkocsit vehetett át a Zirci Mentőállomás
történetében hosszú időn keresztül szolgálatot teljesítő Nysa
mentőautóról, rajta a piros zászlóval. Az ereklyét védő üveg,
KG
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PIROSKA ÉS A FARKAS
Vigyázz, mit posztolsz!

Ismét Házhoz mentünk
Zircen folytatódott a rendőrségi bűnmegelőzési
program.
A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai 2021. május
20-án délelőtt Zircen a helyi nyugdíjasoknak adtak
vagyonvédelmi
tanácsokat
elsősorban
olyan
bűncselekmények megelőzésére, melyek eszközeként az
elkövetők a telefont és az internetet használják. A
figyelemfelhívás fókuszában az úgynevezett unokázós
csalások álltak. Délután a Cuha-patak mentén felállított
információs ponton a közeli lakásotthonok neveltjeit és a
város középiskolai kollégiumának lakóit tájékoztatták azokkal
a jogsértésekkel kapcsolatban, melyek korosztályukat
leginkább érinthetik, illetve felhívták figyelmüket a közelgő
nyári szünidő veszélyeire. A BikeSafe országos program iránt
érdeklődő kerékpárosok ingyenesen regisztráltathatták
biciklijeiket annak érdekében, hogy egy esetleges lopás esetén
megkönnyítsék a jármű felkutatását. (Rendőrségi információ)

Átírt mesék az áldozattá
válás megelőzésére
Mint arról már korábban hírt adtunk lapunk hasábjain, a III.
Béla Gimnáziumból is érkeztek alkotások a Veszprémi
Rendőrkapitányság által a Biztonságos Internet Világnapja
alkalmából kiírt bűnmegelőzési pályázatra. Az áprilisi
megelőzési hírlevélben két zirci diáktól származó átírt mesét
is közreadott a rendőrség, ezek közül most az egyiket
közöljük, a másikat következő lapszámunkban olvashatják.

Egyszer volt, hol nem volt, a számítógépen és még a Wi-Fi
routeren is túl, volt egy erdő és annak az egyik szélén állt egy
fehér házikó. Itt lakott egy lány – Piroska – az anyukájával.
Piroska legnagyobb örömére az otthonukban nagyon gyors volt
az internet. Úgy, mint az ő korában szinte mindenki egész nap a
telefonját nyomkodta és a legapróbb dolgokról is, posztolt az
Instagram oldalára. Minden reggel egy selfie az ágyból, majd
egy kép a reggelijéről és még napestig sorolhatnánk. Minden
egyes tartalmat igényesen megszerkesztett, mindennek
tökéletes hatást kellett tükröznie.
Egy nap az anyukája így szólt:
- Piroska! Kérlek, letennéd a telefonodat és figyelnél rám egy
kicsit?
- Muszáj?
- A nagymama betegeskedik, ezért készítettem neki egy kis
ebédet és tettem egy üveg limonádét is a kosárba. Ott van, a
konyhaasztalon. Elvinnéd neki? Legalább addig is kimozdulsz
egy keveset.
- Hát jó. Még úgyis van elég mobilnetem és az erdőben szép
képeket lehet csinálni ilyenkor, a követőimnek biztosan tetszene!
A lány, miután megosztotta az udvaron készített képet a
fonott kosaráról, útnak eredt. Nagymamája az erdő közepén
lakott, indulás előtt az édesanyja figyelmeztette, hogy ne
merüljön bele annyira a mobiljába, inkább az útra figyeljen. A
lány mit sem törődve ezzel, vígan olvasgatta a hozzászólásokat.
Valakinek még válaszolt is.
@baratsagos_ordas: Hová lesz ez a kosár?
@piri_az_erdo_szelerol: Csak a nagymamámnak. Ott lakik
az erdő közepén.
@ baratsagos_ordas: És miért viszel neki ilyen bőséges
kosarat?
@piri_az_erdo_szelerol: Mert beteg.
@ baratsagos_ordas: Szegény, jobbulást neki! Az erdőben
arrafelé sok virág van, vigyél neki azt is, biztosan örülni fog
neki.
@piri_az_erdo_szelerol: Jó ötlet. Köszi.
Zsebre vágta a telefonját és ment virágot szedni, egészen
belemerült a szép virágokba, szedett mindenfélét, majd egyszer
csak azon kapja magát, hogy elkészült a csokor, szépen
pompázik az a 30 szál virág. Eközben a farkas az odújából
egészen a nagymama házáig szaladt. ’’Könnyebb dolgom volt,
mint hittem, ez a lány mindent kifecseg a világhálón” –
gondolta. Berontott a házba, szegény gyenge nagymamát
bekapta és gyorsan felvette a ruháját és a szemüvegét, majd
befeküdt az ágyba és várt. Nemsokára a lány is megérkezett, de
észrevette, hogy valami nincs rendjén.
- Nagymama, miért olyan nagy a szemed? – kérdezte.
- Hogy jobban lássalak.
- Miért olyan nagy a füled?
- Hogy jobban halljalak.
- És miért olyan nagy a szád?
- Hogy könnyen bekapjalak – és a farkas bekapja Piroskát.
Az ebéd után elalszik, de nemsokára felébred, mert nagyon
szomjas. Felkel az ágyból, kimegy és elsétál a folyóhoz, iszik egy
kicsit. Végül újra elalszik.
Ekkor ér oda a vadász, keresi a nagymamát, de nem találja
sehol. Ezért úgy határoz, hogy felhívja az unokáját, hátha ő tud
valamit a hollétéről. A telefon kicseng, ám nem veszi fel senki,
viszont a közelből halk zene nesze üti meg a fülét. Szaladni kezd
a hang irányába és meglátja a parton alvó farkast, és nem kell
sokat tanakodni, hogy rájöjjön, hogy került oda a farkasba a
telefon. Előkap egy kést, és felvágja vele a farkas hasát.
Nagymama és Piroska előbújnak és örülnek, hogy
megmenekültek, és gyorsan ki is ötlötték, hogyan álljanak
bosszút. Köveket tettek a farkas hasába, amikor felébredt, és
inni akart, beleesett a folyóba.
Piroska a folyamatról videót készített és közben felhívta a
kortársai figyelmét arra, hogy fontos a magánélet és, hogy ne
bízzanak meg minden kővetőjükben.
Ez volt az utolsó tartalom, amit feltöltött az internetre.
Az eredeti mesét átírta Varga Erzsébet, a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti
Iskola 10. A osztályos tanulója. Felkészítő tanára: Kúsz Katalin
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A Kukoda vendéglő
A Kukoda család felvidéki eredetű római katolikus család
volt. A környék betelepítésekor, az 1700-as évek második
felében érkeztek Borzavárra. Kocsmájukat a templom mellett
működtették. Kukoda Miklós (1868-1950) huszonéves
fiatalemberként Borzavárról Zircre települt, itt az akkori Fő
tér sarkán (ahol később a zárda, majd az iskola működött, ma
a Rákóczi tér saroképülete) nyitott vendéglőt. Ez volt az első
Kukoda kocsma. Zirc 1888-tól járási székhely lett, a környező
falvak lakói gyakran jöttek hivatalos ügyeiket, ügyes-bajos
dolgaikat intézni. A piactéren rendezett vásárokra egy-egy
faluból 10-15 kocsi is hozta az árusokat, vásárlókat. Az első
napon volt a marhavásár, a második napon a ruha-, cipő- és
csizmavásár. Megnőtt a kocsma forgalma: az emberek
nemcsak vásároltak, de ismerkedtek is. Lehetett enni-inni,
volt cigánypecsenye, hurka, volt zenekar, cigányzene,
dudások, trombitások, tánc.
A Kukoda kocsma a sarki ház emeletén működött. A
vásárok alkalmából itt gyűltek össze a kanászok, meg
Savanyú Jóska emberei, nemegyszer itt számoltak el (sőt
néha itt számoltak le) egymással. Akit az emeleti kocsmából
ledobtak, bizony megnézhette magát. Ezt az épületet
lebontották, helyén csakhamar a zárda szép tornyos épülete
magasodott, majd folytatódott az építkezés az utcában.
Megépült a Kemény villa, dr. Tóth Endre villája és a
következő sarkon az új Kukoda vendéglő. Mindegyik
épületnek tornya is volt, tetszetős, egységes utcakép alakult
ki. (Valószínű, hogy Szemmelveisz Rezső tervei alapján
épültek, aki akkor a település leghíresebb és legképzettebb
építészmérnöke volt.)
Kukoda Miklós tehát szép nagy sarokházat építtetett a
következő sarkon, a mai Városházával szemben. Itt működött
a vendéglő, lakás és más célra bérbe adott üzlet is volt az
épületben. Betérő kocsma volt, a sarokházat két oldalról is
meg lehetett közelíteni a lovas kocsikkal, nem kellett tolatni a
ki- és behajtáskor. Az udvarban fedett helyen tudták
abrakoltatni a lovakat.
Az épületbe a sarki bejáraton lehetett bemenni, ahol
rögtön egy szép nagy terembe lépett az érkező. Itt rendezték a
bálokat az 1930-as években. Mellette több kisebb helyiség
volt, itt étkeztek, de tanító- és jegyzőgyűléseket is tartottak. A
következő helyiségben, a konyhában hatalmas, egy lakatos
által készített sparherden főztek, felette étel- és
edénymelegítő. Az emeleti részeket bérbe adták. Működött itt
fényképészműterem (egy ideig bérlője volt a leghíresebb
fényképész, vitéz Mészáros István is), kalapkészítő, alkalmi
árusok, pl. szőnyegeket árultak.
Mivel a Vajda Ödön utcában (ma Petőfi Sándor utca 4.)
volt az emeletes bírósági épület, ahol járásbíróság,
szolgabíróság, adóhivatal, telekkönyv működött, és az
utcában több ügyvédnek, ügyésznek is volt irodája, a
vendégkör egy része közülük került ki. A hivatalnokok közül
többen előfizettek a napi étkezésre. De a vendéglő fő
közönségét a vidékről reggel Zircre érkező, a közeli

Kukoda Miklós 1940-ben

Haik Karolin 1940-ben
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hivatalokban ügyeket intézni akaró polgárok jelentették, akik
késő délelőtt vagy délben betértek valamit fogyasztani. A
vendéglő előtt volt a Bakonybélbe induló postakocsik
megállóhelye is.
Kukoda Miklós 1894-ben megnősült, felesége a
bakonybéli Haik Karolin volt, aki otthonról hozta a főzés
tudományát. A konyhában tüsténkedett, irányította az
alkalmazottakat. Kukoda Miklós Zirc megbecsült polgára,
esküdtszéki tag volt, Zircről egyedül ő csatlakozott a
vendéglősök ipartestületéhez. Gyarapodott a vagyona, 1906ban házhelyet vásárolt a vendéglőjéhez közel, ahol modern
bérházat épített.
Több alkalmazott látta el az egyre bővülő vendégsereget.
Kukoda Miklós a vendéglőben az ételkiadó mellett ült.
Felesége nagyon jól főzött. Mivel a késő délelőtti
vendégkörhöz alkalmazkodtak, három készétel állandóan
szerepelt az étlapon: húsleves, zónapörkölt, szalontüdő.
Ezeket ovális porcelántálakban szolgálták fel. Csapolt sört is
lehetett inni (rajtuk kívül csak a Bergliben adtak csapolt sört
Zircen). A vendéglőt késő délután már becsukták, reggel
viszont korán nyitottak. A helyi újságban (1911. október) meg
is dicsérték a Kukoda és Wittmann János vendéglőjét, ahol
este nincs dorbézolás, nem adnak szeszes italt.
A Kukoda – Haik házaspárnak hat gyereke élte meg a
felnőttkort: Karolin (Trosits Mátyásné), Róza (Punk Antalné),
Teréz (Bognár Istvánné), Vilmos, József és Mária (Iffsits
Jánosné). Gyermekeik közül Kukoda József (1911-1973)
Miklós rendi néven ciszterci szerzetes lett, latin –
történelem szakos tanár. 1937-től zirci segédlelkész, 1941-51
között zirci plébános, kerületi esperes. 1951-ben
letartóztatták, szabadulása után többet már nem szolgált
Zircen. A Felső temető ciszterci sírkertjében helyezték örök
nyugalomra.
A vendéglőt 1950-ben államosították, később „Cuha”
néven volt kedvelt helye a zircieknek.
A három legnépszerűbb étel a receptkönyvből:
 Szalontüdő 15 személy részére: 1 marhatüdő, 30 dkg zsír, 30
dkg liszt, 25 dkg hagyma, ½ dkg babérlevél, 4 dkg
csemegepaprika, 10 dkg só, 1 dl ecet
 Húsleves kb. 10 személy részére: 2 kg marhahús, 60 dkg velős
csont, 50 dkg vegyes zöldség, 20 dkg zeller, 20 dkg karalábé, 1
fej vöröshagyma, pár szem magyarbors, só, paprika. Finom
metélt: 20 dkg liszt, 1 egész tojás
 Marhapörkölt kb. 10 személy részére: 2,5 kg marhafartő, 40
dkg vöröshagyma, 10 dkg zsír, 4 dkg csemege paprika, 2 dl
paradicsompüré, só, fokhagyma.
Források:
 Családi irattár és fényképalbum
 Punk Antal és Punk Gizella visszaemlékezései a régi Zircről.
Magnófelvétel 1969-ből.
 Zirc és Vidéke korabeli számai
 Bakonyi József: A mi Borzavárunk. – Borzavár Községi
Önkormányzat, 2018.

Cuhavölgyi Klára

A Kukoda család 1937-ben

Az egykori vendéglő
épülete napjainkban
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Pünkösdi körkép, irodalommal
A húsvét utáni ötvenedik napon – ebben az évben május 23-án
és 24-én – ünnepelte a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét,
az egyház születésnapját, Pünkösd vasárnapját és hétfőjét.

Pünkösd eredete
A húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb
keresztény ünnep neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered.
Az Ószövetségben három fő ünnep rendeltetett el a zsidóknak az
Úr által. Ezek közül Pünkösd az 50. nap, a középső ünnep; a
Szentírásban szintén említett Húsvét utáni ötvenedik napra esik
Pünkösd. Ebből következően Pünkösdvasárnap (a nyugati
kereszténységben) legkorábban május 10-re, legkésőbb pedig
június 13-ra eshet.
Az ókori keresztény írók a 2. században tesznek először
említést a Pünkösdről mint ünnepről, amelyet már az egyház
kezdetétől, az apostolok ideje óta megünnepelnek.
Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó
ünnep vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény
emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre
lépett népével, Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet sávuótnak,
a "hetek ünnepének" nevezik, mert hétszer hét nappal pészah
(ünnepe a tavasznak, az árpa kalászba-szökkenésének és
ugyanekkor ünnepe a szabadságnak, a zsidó nép
megszületésének) után ünneplik.
A keresztény egyház születésnapját jelentő Pünkösd
történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, miként
szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele
előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az
apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet
sugárzó
kegyelmével,
hogy
képessé váljanak Jézus Krisztus
missziós parancsának teljesítésére. “Amikor eljött a pünkösd
napja, és mindnyájan együtt
voltak ugyanazon a helyen,
hirtelen hatalmas szélrohamhoz
hasonló zúgás támadt az égből,
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,
és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek
adta nekik, hogy szóljanak.” (ApCsel 2,1-3). Péter apostol
prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az
első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház. A püspöki
szinódus 305-ben rendelte el a galamb vagy lángnyelvek
alakjában ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését.
(Jézus megkeresztelkedését követően Keresztelő Jánosnál a
Szentlélek egy galamb alakjában szállt le Jézusra. Így kapta a
Szentlélek
a
galamb
szimbólumát
a
katolikusok
ikonográfiájában.)
A katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja
szerint Pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes
befejezése. Bár Pünkösdhétfő a zsinati liturgiareform bevezetése
óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban, így 1993
óta Magyarországon is, munkaszüneti nap.

Pünkösdi népszokások
Kultúránkban sokféle szokás kapcsolódik
a Pünkösd ünnepéhez, amelyek közül
több is a kereszténység előtti időkre
vezethető vissza. Ilyenek például a római
floráliák,
melyek
tavaszköszöntő
ünnepségek
voltak
Flóra
istennő
tiszteletére. Flóra a virágok, növények,
általánosságban
a
termékenység
istennője volt. Görög neve Khlóris,
jelentése zöldellő vagy viruló, friss.
 Pünkösdi májusfa
A hagyományok szerint nem csak május elsején, hanem
pünkösdkor is állítanak májusfát. Igaz, a köztudatban az a szokás
él, hogy a májusfát pünkösdkor bontják le. Mivel azonban a
májusfa zöldellő ága a természet állandó megújulását
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szimbolizálja, így a pünkösdi májusfa-állítást tekinthetjük a
tavasz, a frissesség szimbólumának.
 Pünkösdi király
Már a középkorban is meglévő szokás volt, hogy ügyességi
próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás,
kakaslövés, kaszálás, tuskócipelés vagy karikába dobás)
megválasztották a legrátermettebb ifjút, aki a többiek vezetője
lett. A pünkösdi király állandó vendég volt lakodalmakon,
ünnepségeken, mulatságokon. Egy évig ingyen ihatott a
kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és
viselhette a pünkösdi koronát - uralkodásának rövid idejére utal
a "pünkösdi királyság" kifejezés. Tisztsége egy héttől akár egy
évig is tarthatott.
 Pünkösdi királynéjárás
Az eredeti szokás szerint négy
lány vitte körbe a faluban az
ötödiket, a legkisebbet és
legszebbet. A menetet énekek és
jókívánságok kísérték. A lány
feje felett kendőt feszítettek ki
vagy fátyollal takarták le.
Éneklés közben járták körbe a
királynét,
majd
végül
felemelték, a rituálé közben pedig termékenységvarázsló
mondókák hangzottak el. A lányoknak ajándékokat is adtak. A
termékenységvarázslás elsősorban a Dunántúlon elterjedt
szokás. A későbbiekben adománygyűjtéssel is egybekötötték.
 Időjóslás és bortermés
A néphit szerint, ha Pünkösd napján szép az idő, akkor jó lesz a
bortermés.

A pünkösdi csíksomlyói búcsú
Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a
csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és
nemzeti ünnepségeinek egyike, amely a rendszerváltozás óta a
világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye
lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr
katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra
áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a
Nagyerdőnél győzelmet arattak, megvédték ősi katolikus hitüket.
Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden Pünkösd
szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, ahová több
százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és a világ
más tájairól is.

Pünkösd a magyar irodalomban
A magyar irodalom képviselői is feldolgozták a pünkösdi
témakört, a mondanivalót, az érzést, a csodát. A pünkösdi versek
mind-mind „prédikációk”, elolvasásakor az az érzése támad az
embernek, hogy a szavakká formált gondolatok a Szentlélek
indíttatásából erednek!
Benedek Elek: Pünkösdi harangok
Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.
Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.
Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.

Csaba Lilla
Források:
https://meglepetesvers.hu/az-5-legszebb-punkosdi-vers/
https://mult-kor.hu/mirol-szol-punkosd-unnepe-20150524
https://www.istenesversek.hu/tag/punkosd/
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/peszach
https://www.pontosido.com/punkosd2021/
Képek forrása: Internet
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Hősök-napi megemlékezés
„Ha valamikor, most kell közénk Pázmány Péter
lelke, hite, magyar öntudata s öncélú magyarsága!”
(Prohászka Ottokár)
A magyar történelem lapjait forgatva és olvasva, döbbenettel
tapasztalhatjuk, hogy mennyi kiváló elme vigyázott ránk és
segítette tájékozódásunkat a múlt útvesztői között.
Világiak, egyházi személyiségek vették a magyar
megmaradás nehéz terhét a vállukra és sokszor kézen fogva
vezették át mély szakadékok felett, és ha a szükség úgy hozta,
olyan áldozatot tudtak hozni érettünk, hogy mártírrá, szentté
váltak az utókor szemében.
Így lettek hősök, mártírok a katonák, az egyszerű polgárok,
az írók, a művészek, az orvosok, a tanárok, a politikusok és
mindazok, akik tudtak magyar nemzetben gondolkozni.
De itt voltak azok az egyházi személyek, akik tudták, hogy
mely földben gyökereztek, tudták származásukat és egy sejtjének
tekintették magukat a nagy testnek, melyet úgy hívtak:
Magyarország.
Ők voltak azok a pásztorok, akik tudták, hol a helyük, akik
felkeresték az elkóborolt juhokat, akik nem csak lelki vigaszt
nyújtottak a rászorulónak, hanem ki is álltak a nyáj mellett, ha
jöttek a farkasok, hiénák, sakálok, kik a test mellett a lelket is el
akarták rabolni.
Kiálltak a szószékre, és okították, nevelték az egyszerű
embereket példabeszédekkel, hogy megértsék azt, ami a javukat
szolgálja.
Tudták, hogy a nemzet jövője az ifjúság kezébe van letéve,
ezért nem mindegy, milyen nevelésben részesül a gyermek, aki
majd továbbviszi a vállán a nemzet sorsát, akitől függ a jövő.
Nem sokan voltak, de ők odaálltak a nemzet elé, mellé, ha
szükségben volt a magyar. Ők vállaltak politikai szerepet, ha a
nemzet veszélybe került, és mi így maradtunk meg magyarnak és
európainak.
Ha csak három főpapot emelünk ki, a nevüket meg kell,
hogy jegyezzük: Pázmány Péter, Prohászka Ottokár, Mindszenty
József.
És tiszteletünket érdemlik a névtelenek, a hősök, a szentek,
a magyarok.

Programok Madarak és Fák napjára
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De! Ne legyünk hősök, csak bátrak: hitben és következetesek
szellemiségünkben.
Amikor a Notre-Dame-ot felgyújtották, Európa lelkét
égették el, szellemét semmisítették meg. Európa népeinek lelke
égett.
A keresztény kultúra – melynek alapja a szeretet – határozza
meg európaiságunkat, melynek szerves része az irodalom, zene,
festészet, szobrászat, építészet, mert egységet képezett és
szolgált.
Ezért vagyok európai, mert ki vitathatná el tőlem a görögrómai-keresztény szellemiséget, kultúrát, melyben gyökerezett a
későbbi korok erkölcse, művészete, világlátása, szellemisége,
melyet megélek.
Jól működött mindaddig minden, amíg az ember „új
Bábeltornyot” kezdett építeni az emberi „szabadságjogok”
felfedezésével, és közben elhagyta az Istent.
Ekkor történt valami.
Nem pártok küzdenek pártokkal, hanem a szellem a
szellemtelenséggel, a hatalom mindenáron való megszerzése a
nemzeti érdekképviselettel, a kozmopolitizmus a nemzeti
összetartozással szemben.
A nemzeti nyelv, a történelmi múlt, a véráldozat a hazáért, a
nemzetért, ahol nem a pénz a meghatározó, hanem az Istenhitből
eredő lelki közösség, melynek tárgyiasult formája a Haza, a
legnagyobb szimbóluma a Szent Korona, mely összefog, és
védőereje a Szent Jobb.
Vannak szavaink, melyek eredeti értelméhez kell
ragaszkodnunk, mint a család, a haza, a hit, az erkölcs, a nemzet,
a becsület, az összefogás ereje, és még sok más, mely
meghatározó jövőnk szempontjából.
Mert nem a kétharmad vesztesége a tét, hanem minden, az
utolsó harmad is veszni látszik, ha nem vesszük komolyan a
veszélyt, mely belülről-kívülről fenyeget bennünket.
Tormay Cecile figyelmeztet bennünket: „Amely korok
letépik a Megváltót a keresztről, mindig az emberiséget szegezik
helyére!”
Az elmúlt 2000 év alatt sokszor kellett szembenéznünk és
túlélnünk a fenti igaz gondolatot.
Egervölgyi Dezső
Zirci Országzászló Alapítvány

Érdekes formájú kerítéseket keresnek

A Madarak és Fák napja természetvédelmi jeles napot május 10én
ünneplik.
Múzeumunk
minden
évben
szervez
madármegfigyeléssel egybekötött programot. Ebben az évben
egy rendhagyó kézműves foglalkozásra invitáltuk az
érdeklődőket. A programmal csatlakoztunk a Közösségek Hete
országos
rendezvénysorozathoz,
melyet
a
Bakonyi
Természettudományi Múzeum Baráti Körével közösen
valósítottunk meg. Az érdeklődők Kovács Attila ornitológus
rövid előadását hallgathatták meg a madarakról, majd
mikroszkópos madártoll-vizsgálat következett. A kézműves
foglalkozás keretében különböző fajok madártollaiból íróeszközt
készítettünk, és kisebb nagyobb sikerrel ki is próbáltuk az
elkészült pennákat.
A Madarak és Fák napjára túrát is
hirdettünk a zirci Pintér-hegyre. A
résztvevők ornitológusunk
segítségével megismerkedhettek a
különféle madárodúkkal, és az erdei
séta előtt egy rövid játékra is
lehetőség nyílt. A gyerekek távcsővel
figyelhették a fák lombkoronájában
lévő madarakat. A korábban
kihelyezett madárodúk közös
ellenőrzésére, valamint új odúk
kihelyezésére is sor került.
Szöveg és fotó: MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma

A Formákon túl elnevezésű projekt keretében a 60-as, 70es években épült balatoni nyaralók érdekes formájú kerítéseit
kutatják a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros
program kollégái.
Ha Önöknek is van kedvenc kerítése ebből az időszakból,
kérjük, osszon meg róla történeteket és képeket, hogy
bemutathassuk azokat egyre növekvő közösségünknek.
A fotókat és a szövegeket küldheti a
formakontul@veszprembalaton2023.hu címre vagy a
https://www.facebook.com/formakontul oldalra.
Ha képet készít, vagy küld, kérjük ön is ügyeljen a lakók
személyes szférájára.
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Felkészíteni magunkat az ünnepre DÍJÁTADÓ
A járványhelyzet miatt szűk körben, az előírt
szabályok betartásával került sor a „Zirc Város
Sportjáért” 2020. önkormányzati kitüntetések
átadására a Városházán.
Zirc Városi Önkormányzat a tavalyi évre vonatkozóan hat
sportoló teljesítményét ismerte el díj formájában. A „Zirc
Város Felnőtt Sportolója” kitüntetést Wittmann János
ultrafutó és Kocsis Imre autóversenyző, a Bakony Rali
Szabadidősport Egyesület tagja vehette át. „Zirc Város
Utánpótlás Sportolója” díjban részesült Vintze Regina
sportlövő, a Komárom Városi SE versenyzője, Maser Márk,
Finta Zsuzsanna, a Balaton Vízilabda Klub sportolói és
Bittmann Panna kerékpárversenyző, síző, az Acél-Vakond
Kerékpáros Sportegyesület tagja.
A kitüntetésben részesülő sportolókat elsőként Ottó
Péter polgármester köszöntötte. Hangsúlyozta, nagyon
sokféle módon lehet ünnepelni, mindig azon múlik az ünnep
minősége és rangja, hogyan készítjük fel magunkat arra. Az
ünnep általában felfogott megfogalmazása mindig valamilyen
közönség jelenlétéhez kapcsolódik, a sportolók esetében is,
amikor egy eredményes versenyt követően felállnak a
dobogóra az ünnepi pillanatnak a másodpercéig.
Ugyanakkor az elmúlt évre általában az volt a jellemző,
hogy a koronavírus-járvány miatt a legtöbb versenyt zárt
kapuk mögött, a közönség kizárásával kellett megtartani. A
díjátadáson is a saját magányukban élték át újra gondolatban
azt az előre nem kikövezett utat, amely az adott ünnepi
pillanathoz vezetett.
„A leggazdagabb pillanataink egyike az, amikor
ünnepelünk valamit, hiszen amikor eredményekről,
sikerekről, érmekről, dicsőségről beszélünk, abban benne van
nagyon sokszor hosszú éveknek a fáradtságos munkája, az
edzés, az izzadság, a fájdalom, a kudarc. Benne vannak az
edzőpartnerek, benne vannak a vetélytársak, akik felett
diadalmaskodott adott esetben a versenyző, benne vannak a
szülők, a támogatói háttér, akik nélkül szintén nem lennének
eredményes sportolók. És benne van természetesen a
céltudatos, kitartó munka, és annak az eredménye. Most
azért vagyunk itt, hogy ezeket az ünnepi pillanatokat
próbáljuk egy kicsit feleleveníteni azon sportolók esetében,
akikre jelölés érkezett és az eredményeik alapján méltóvá
váltak az elismerés átvételére” – mondta a városvezető.

„Zirc Város Sportjáért” kitüntetésben részesültek a 2020. évre
vonatkozóan, balról jobbra: Finta Zsuzsanna, Bittmann Panna, Vintze
Regina, Kocsis Imre, Wittmann János, Maser Márk

Mint mondta, szívesen vesz részt minden olyan
eseményen, ami a sporthoz kötődik, amikor pedig az
eredmények elismeréséről van szó, akkor pedig még inkább,
hiszen ebben benne van egy egész éves teljesítmény, és az azt
megelőző évek teljesítménye is. „Zircen az olimpiai
sportágaktól kezdve a technikai sportágakon keresztül szinte
minden szegmense megmutatkozik a város sportolói
közösségének. A felnőttek jó példával állnak elő, a fiatalok
pedig megfelelő módon követik őket ezen a rögös és nehéz
úton, amit sportnak hívnak. Ráadásul most még a
járványhelyzet is nehézzé tette a körülményeket, hiszen nem
lehetett úgy edzeni vagy versenyre járni, ahogyan az
segítséget nyújtott volna egy-egy sportolónak az
eredményhez, hiányzott a nézők biztatása, amely még
nagyobb lökést ad a jó szerepléshez.”

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is köszöntötte a sportolókat

Ottó Péter polgármester ünnepi köszöntője

Ezt követően a kitüntetésben részesülő sportolók
méltatása következett. A díjakat Ottó Péter polgármester és
dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési képviselője
adta át, aki szintén köszöntötte az elismerésben részesülőket.

A sportágak közül külön kitért a futásra, amely minden
sportnak az alapja, és a felsorolt eredmények is
megerősítették, hogy az emberi akaraterőnek és
teljesítménynek nincsenek határai. Hangsúlyozta azt is, hogy
aki sportol, és ezt fiatalkorától teszi, az élet minden területén
jól helyt tud állni. „Az akaraterő, a fegyelem, a tisztesség, a
fair play adott esetben, amely egy-egy sportágat jellemezhet,
az élet minden területén segítheti a sportolókat. Nemcsak a
munkahelyen, hanem ha esetlegesen családi nehézségeket
hoz magával az élet.”
Éppen ezért azt kívánta térségünk országgyűlési
képviselője a sportolóknak, hogy terjesszék a sport jótékony
hatását, hiszen nagyon sok az elhízott, túlsúlyos gyermek és
felnőtt. A jövőre nézve sok sikert kívánt a sportban,
fiataloknak a tanulásban, az idősebbeknek a munkahelyen.
KG
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Tour
de
Hongrie:
Nem
mindennapi sportélmény Zircnek

Bearanyozta puskájával
az első májusi hétvégét

Városunk is részese lehetett hazánk legnagyobb kerékpáros
eseményének, a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversenynek.
Zircen egy gyorsasági részhajrára került sor, mely sok érdeklődőt
vonzott, igazi sportélményben volt részük a helyieknek.
A zirci részhajrára a verseny harmadik, Veszprém és Tata közötti szakaszán
került sor. Zirc Városi Önkormányzat egy zirci panorámaképet ábrázoló, „Hello, Tour
de Hongrie!” feliratú molinóval készült a versenyre, amely előbb a városközpontban
került kihelyezésre, majd a részhajrá idejére a légi felvétel kedvéért a Vöröstoronyból üdvözölte az eseményt, az AcélVakond
Kerékpáros
Sportegyesület
bringásainak kerékpározós mutatványával.
Volt egy másik látványos attrakciója az
egyesületnek, az Acél-Vakond Kft. darujával
két kerékpárt emeltek a magasba a Bagolyvár
előtt, köszöntve a Bakonybéli útról a Kossuth
utcára kanyarodó mezőnyt. Szerencsére az
időjárás is kedvezően alakult, a folyamatosan
gyülekező
sötét
felhők
ellenére
csapadékmentesen, időnként napsütésben
készülődhetett Zirc.
A rendőrség, polgárőrség szabaddá tette az
utat a kerékpárosok számára, versenypályává
alakult át rövid időre a mindig is forgalmas 82es főút. Az esemény a veszélyhelyzet miatt
zártkapus volt, de mivel közutakon zajló
sportversenyről van szó, az utak mellől a Az attrakció a Bagolyvár előtt (Fotó: TdH)
járványügyi szabályok betartásával bárki
megtekinthette a városunkon átsuhanó részhajrát. A Rákóczi téren is sokan várták a
mezőnyt, szurkoltak, volt, aki egy kolompot is megszólaltatott. A verseny előszelét a
felvezető motorosok, autósok hozták el, aztán hirtelen ott termett a belvárosban egy
ötfős szökevény csoport, akiket egy óriási bolyba tömörülve vett üldözőbe a többi
versenyző az országúti sprint során. Szinte csak egy pillanatkép volt, de így is nagy
élményt jelentett testközelből szemlélni a legnívósabb magyar kerékpáros versenyt.

Vintze Regina zirci sportlövő, a
Komáromi VSE versenyzője
három arany- és egy
bronzéremmel tért haza a ZTE10
Kupa ranglistaversenyről,
Zalaegerszegről.
Háromszor saját korosztályában,
az ifjúságiak között állhatott fel a
dobogó legmagasabb fokára, és a nála
idősebbek
mezőnyében,
junior
korcsoportban is érmes helyen végzett
Vintze Regina, aki tavaly igazolt
Komáromba,
emellett
zirci
nevelőegyesületének is tagja maradt.
Tízméteres puska negyvenlövéses
számban, ötvenméteres puska fekvő
számban és ifjúsági összetettben –
térdelő, fekvő, álló testhelyzet –
egyaránt nem talált legyőzőre a
korosztályában, míg a juniorok között
a hazai sportlövészetben már hírnevet
szerző versenyzők mögött végzett a
harmadik helyen, a szintén három
testhelyzetből álló számban.

Vintze Regina kiemelkedően célzott a zalaegerszegi
versenyen, ennek köszönhetően négy érmet is
szerzett (Fotók: Vintze Csaba, Szervezőség)

A célállomás ezen a szakaszon Tata városa volt, s mint az a szervezők versenyről
szóló beszámolójából kiderül, hallatlan izgalmakat tartogatott a hajrá a 142
kilométert követően, egy holland és egy német versenyző vívott kiélezett csatát a
győzelemért, olyan kicsi volt a különbség kettejük között, hogy végül célfotó
erősítette meg a német kerékpáros első helyét.
KG

A
sportlövő
a
III.
Béla
Gimnázium,
Művészeti
Szakgimnázium, Technikum és AMI
diákja. A tanulás mellett egy egyhetes
edzőtábort is teljesített komáromi
egyesületével. Az Európa-bajnoki
selejtezősorozat legutóbbi három
versenyén is szépen helytállt a
felnőttek között. (kg)
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Kreatív alkotások születtek az otthoni környezetben is
Május 10-én a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti
Iskola zirci telephelyén is újraindult a tantermi
oktatás. Nem volt egyszerű a gyakorlati képzést
megvalósítaniuk online térben, de a gyerekek
otthon is aktívak és kreatívak voltak. Gurobi
Bernadett művészeti vezetőt kérdeztük az elmúlt
időszak tapasztalatairól és a tanév hátralévő
részéről.
– A járványhelyzet befolyásolta a Szín-Vonal
Alapfokú Művészeti Iskola zirci telephelyének létszámát
ebben a tanévben?
– A mostani évkezdés kisebb nehézségekkel indult,
hiszen a szülők nem jöhettek be az iskola épületébe, és
mindenkin eluralkodott a járvány miatti bizonytalanság
érzése, így kismértékben csökkent a létszámunk, ami
reméljük, a jövő évre újra visszaáll majd a régi szintre.
– Hogyan alakult az életetek a tavaly márciusban
életbelépő veszélyhelyzet óta? Mikor volt lehetőség
tantermi oktatásra és mikor szorultatok online térbe?
– Amikor az iskola bezárt, mi is az online térbe
szorultunk, kivétel ez alól a mostani időszak. Az alsó
tagozatosok ugyan már korábban elkezdtek járni újra
suliba, de a művészeti iskolánk csak május 10-én kezdte
meg a jelenléti oktatást.
– A közösségi oldalatok a tükre annak, hogy otthon is
aktívak és kreatívak a növendékek. Hogyan lehet
megvalósítani
a
művészeti
képzést
távoktatás
formájában?
Milyen
módszerekkel
dolgozol
a
gyerekekkel?

– Mivel ez gyakorlati tevékenység, ezért egy szóval
annyit mondanék, hogy: NEHÉZ! Aki követi a közösségi
oldalunkat, láthatja, hogy az otthontanulás idejére a
gyerekek olyan feladatokat kaptak, amiket az ottani
körülmények megengednek. Nem a mívességen van a
hangsúly, hanem a kreativitáson. Emellett a téma és
anyagválasztás újszerűségével szerettem volna a
gyerekeket meglepni és motiválni. Nagy segítséget adtak
ehhez a kortárs és régebbi korok művészeinek alkotói
példái. Készítettek képeket magokból, tésztából és konyhai
eszközökből. Építettek tornyokat különböző anyagokból
(székek, plüssök, könyvek, lego, jenga, faépítő, stb.), de
kint a szabadban is kipróbálhatták tudásukat a
természetes anyagok segítéségével. Ezek mellett a

nagyobbak többször a telefonjukat és a letöltött appokat
használták.
– Többféle képzőművészeti ágban is alkotnak a
tanítványaid. Milyen munkák születtek mostanában a
kisdiákok részéről?
– Március 8-a előtt, amikor még voltak órák, az előző
évi tapasztalatokra alapozva megpróbáltunk minél több
kézműves technikát kipróbálni. Idén előkerült a textil,
többféle megoldási lehetőséggel. Anyagként kötözve és
viasszal is batikoltuk, festettük, nyomtattuk, fonalként
szőttünk belőle. Tettük ezt azért is, mert az idei év
országos versenyének az egyik területe ez volt. Ezek
mellett fokozatosan nő a fotós, videós feladatok száma is.
– A pandémia időszaka alatt volt-e valamilyen
pályázat, verseny, amin indultatok? Be tudnál-e
számolni valamilyen eredményről?
– A művészeti iskolások számára meghirdetett VII.
Textil-, Bőr-, és Kézműves Versenyre neveztünk
munkákat, ahova Zircről hét tanuló jutott be a döntőbe,
főként viaszolt batikképekkel. Név szerint: Paró Blanka
4.b., Jani Mirtill 5.c., Kovács Anna 5.c., Kadnár Dóra 6.a.,
Fleisz Zorka 6.c., Gurobi-Zab Zorka 7.a. és Dohnál Borbála
Cseperke 8.b. osztályos tanulók.
– A rajzfilmkészítő projekttel hogyan álltok? Néhány
évvel ezelőtt egy kiállítás keretében mutattátok be a
gyerekek első animációs képkockáit. Születtek-e azóta
ilyen alkotások, és ha igen, milyen témákat dolgoztak fel
a diákok?
– Ismét készültek rajzfilmek, mert ez volt a másik
verseny, amihez nevezési munkákkal készültünk. Ennek a
beadási határidejét meghosszabbították, döntőjét áttették
őszre. Érdekes próbálkozások születtek a hagyományos
kézzel rajzolt figuramozgatásra a nagyoktól, pedig ők már
nem is nagyon találkozhatnak a digitális filmek világában
ilyesmivel. (Nekem még gyermekkorom nagy élményét
jelentette, amikor láttam, hogyan rajzolnak a fázisrajzolók
képkockáról-képkockára egy figurát.)
– Hogyan tervezitek a tanév hátralévő időszakát?
– A tanév hátralévő része az élvezeteké lesz. Szobrokat
papírmasézunk,
tárgyakat,
képeket
nemezelünk,
apróságokat agyagozunk. Szóval, minden szórakoztatót
bevetünk az utolsó hónapban!
– Idén nyárra van-e tervben tábor, ha igen, mikor és
hol várható?
– Valószínűleg lesz, ahogy tavaly is volt kicsiknek és
nagyoknak is, de még ennyire nem látni a jövőbe!
Fotók: Gurobi Bernadett
Riport: Kelemen Gábor

