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BÚVÁRKODÁS A SIKER 
TITKAI KÖZÖTT 

 
Miniszteri kitüntetésben részesült 

Hédl Sándor zirci vállalkozó  
(Interjú a 6-7. oldalon) 

 

 
 

„MEGÁLLNI TILOS” TÁBLÁK 
KERÜLNEK KIHELYEZÉSRE 

 
Utcák forgalmi rendjével 

kapcsolatos döntéseket is hozott a 
képviselő-testület (3. oldal) 

 

 
 

JELMEZBE BÚJIK A VÁROS 
 

Kaphatók még jegyek a 
IX. Zirci Farsangoló Bálba! 

 
(4. oldal)  

 
 

Évente egyszer olvassák le a vízórát 
 
Január hónaptól a BAKONYKARSZT Zrt. áttért az évente egyszer 
történő vízóra-leolvasásra a családi házas környezetekben.  
 
A vízóra-leolvasási rendben történő változásokról dr. Kizlinger András 
értékesítési osztályvezető adott tájékoztatót a cég veszprémi székhelyén. 
Mint azt elmondta, a közszolgáltatók döntő többsége áttért már korábban az 
éves egyszeri leolvasásra, ezért döntöttek úgy, hogy ezt az utat választják, 
illetve ezáltal a felhasználók számára is jobban tervezhető, hogy mikor 
érkezik a szolgáltató. Az éves egyszeri leolvasásra a tavaszi, nyári, kora őszi 
időszakban kerül sor. (Folytatás a 3. oldalon) 
 
 

Országos jelentőségű leleteket találtak Zircen  
 

Tavaly októberben, víziközmű-munkálatok során csontvázakra bukkantak a 
munkások a Kistemplom mellett. A Laczkó Dezső Múzeum munkatársai a 
helyszínre érkeztek, s olyan leleteket tártak fel, melyek megerősítik a kora-
középkori királyi udvarház létét. Az eredményekről Pátkai Ádám Sándor régész 
számolt be a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett előadáson, a 
Városházán.  
 
A szép számmal megjelent vendégeket a programot szervező Reguly Antal Múzeum és 
Népi Kézműves Alkotóház részéről Kirmer Anna etnográfus köszöntötte. Mint azt 
elmondta, 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy a kézirat 
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát. „Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti 
tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi, szellemi 
értékeinket” – fogalmazott. Az előadás előzményeként elmondta, 2018 őszén vízvezeték-

csere zajlott a Kossuth Lajos utcában, a Kistemplom környékén. A földmunkák során emberi csontmaradványok bukkantak elő, így a 
munkálatok a Laczkó Dezső Múzeum felügyelete mellett folytatódtak. (Folytatás az 5. oldalon) 
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Körkérdés: A farsangi időszakban szokott-e bálba járni? 
 

 
 

Detre Balázsné  
(idegenvezető, Ciszterci Látogatóközpont) 
 
– A februári hónap a farsang, a báli 
időszak kezdete. A tél vége felé közeledve 
mindenki vágyik egy kis kikapcsolódásra, 
felöltődésre. Erre nagyon jó alkalom 
például a Zirci Farsangoló Bál, ahol a 
barátokkal, ismerősökkel együtt 
szórakozhatunk. Mi már több alkalommal 
vettük részt ezen a bálon, mindig nagyon 
jól éreztük magunkat. Jó volt a szervezés, 
színvonalas volt a hajnalig tartó zenét 
szolgáltató együttesek és a sztárvendégek 
műsora. Sokat táncoltunk és minden 
évben finom volt a vacsora is. Külön 
élményt nyújtanak a színes és ötletes 
maskarába öltözött résztvevők, 
társaságok. Mindenkinek jó szívvel 
ajánlom a rendezvényt, aki felhőtlen és 
színvonalas szórakozásra vágyik! 

 
 

Németh Imre   
(faipari gépkezelő) 

 
– Mindig is szerettünk a nejemmel bálozni. 
A farsangi időszakban két bálba is 
elmegyünk, a városiba és tavaly óta a 
jótékonysági bálba. Ez utóbbi esetében a 
kellemest kötjük össze a hasznossal. Adni 
mindig jó, az ember tudja, hogy vannak 
rászorulók, bármikor kerülhetünk mi is 
olyan helyzetbe, jól esik egy kis segítség. 
Nekünk ez nem nagy dolog, de egy 
alapítványnak sokat jelenthet, az a pár 
százezer forint is nagyon hasznos tud 
lenni. Mindemellett remek volt a hangulat. 
A Zirci Farsangoló Bálon eddig minden 
alkalommal beöltöztünk, tavaly például 
cowboyok voltunk, korábban egy baráti 
társasággal a lányok apácának, a fiúk 
szerzetesnek öltöztek, de voltam én már 
Julius Caesar is.   

 
 

Csizmadia Melinda 
(betanított munkás) 

 
– A farsangi időszakban csak a Zirci 
Farsangoló Bálba megyünk el, baráti 
társasággal, ez általában hat-nyolc főt 
jelent. Újoncoknak számítunk, ha úgy 
vesszük, mert még csak harmadik éve 
lesz, hogy farsangoló bálosok vagyunk. 
Ismerőseink, barátaink nagyon sok jót 
meséltek erről a programról, meghozták 
a kedvünket hozzá. Általában a 
sztárvendég fellépését várjuk a 
legjobban. Nagyon örülünk az idei 
fellépő, Peter Sramek meghívásának, 
nagyon szimpatikus számunkra. Kis 
társaságunk tagjai közül néhányan 
jelmezbe is szoktak bújni, ez most sem 
lesz másként. 

   
 

TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN 
KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLTEK RÉSZÉRE! 

 
A médiumokban elhangzott „részleges információk” alapján egyre 
többen érdeklődnek a Zirci Közös Önkormányzati Hivataltól  (Zirc 
város, Borzavár és Lókút községek tekintetében) a támogatásról, 
azonban azt tudni kell, hogy ez nem önkormányzati, hanem 
kormányzati támogatás, és mindaddig, amíg nem jelent meg a 
támogatás nyújtását részletező,  a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 
kormányhatározat, az önkormányzatok is csak várni tudtak.  
 
A kormány határozatban döntött arról, hogy a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, 12 
000 forint értékű támogatásban részesülnek. A támogatói okiratot 
követően az önkormányzathoz – 2018. december közepén – 
megérkezett az állami támogatás, mely településünkön biztosítja – a 
2018. október 15. napjáig leadott igények alapján – a 12 000 forint 
értékű háztartásonkénti támogatást. Megtudhattuk azt is, hogy a 
rezsicsökkentésre forrást csoportosít át a kormány, támogatást 
csak azok kaphatnak, akik igényüket október 15-ig beadták.  Az 
önkormányzatoknak lebonyolító szerepe van, le kell 
szerződniük a tüzelőanyag-kereskedőkkel, ahol a lehetőség 
legkésőbb 2019. december 15-ig vehető igénybe. Az eljárás 
jelenleg az árajánlatkérés fázisában tart.   
 
Fontos! A 12 000 forint érték kizárólag a fűtőanyag értékét (árát) 
tartalmazza. A szállítási költség és egyéb járulékos költség (pl. 
a tűzifa darabolásának és rakodásának díja, a PB-palack 
esetében a palack díja, stb.) nem lehet része a támogatásnak 
(ezen költségek a támogatásban részesülőt terhelik). A szerződő 
tüzelőanyag-kereskedők a támogatást legkésőbb 2019. december 
15-ig biztosítják az érintett háztartásoknak. A szerződéskötést 

követően megtörténik a szükséges igazolások kibocsátása a 
támogatottak (jogosultak) felé. 
 
Vagyis a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal – támogatás 
igénybevételére jogosító – igazolásával történik majd a 
természetbeni támogatás átvétele,  és csak az 
önkormányzatokkal szerződött tüzelőanyag-kereskedő fogadja 
majd be.  
 
Az érintetteket a részletekről értesíteni fogjuk. 
 
Az önkormányzat és a hivatal mindent megtesz annak érdekében, 
hogy meggyorsítsa a folyamatot, de a szerződéskötések, a 
határozatban előírt katasztrófavédelmi ellenőrzés mind-mind időt 
vesznek igénybe. Munkatársaink azon dolgoznak, hogy minden 
egyes igénylő minél előbb hozzájusson az általa igényelt tűzifához, 
szénhez, PB-palackos gázhoz, tartályos gázhoz, vagy briketthez, 
pellethez, és lehetőleg a kiszolgálást a hozzánk legközelebbi 
vállalkozás (tüzelőanyag-kereskedés) vállalja majd be.  

 
Megértésüket, türelmüket köszönjük!                                                                                            

 
Sümegi Attila  

                                                                                    jegyző 
 
 

  
   

Pályázati felhívás lakóingatlan értékesítésére! 
 

Zirc Városi Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a tulajdonában 
álló, Reguly Antal utca 48. szám alatti lakóingatlant. A részletes 
pályázati kiírás megtekinthető a www.zirc.hu városi honlapon és a 
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán. 
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VÁLTOZÁS A VÍZÓRA-LEOLVASÁS RENDJÉBEN 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 
 

A vidéki településeken már 
átálltak az új rendszerre, az eddigi 
kéthavonta történő leolvasás helyett 
ettől az évtől egyszer olvassák a 
vízóra-állást. Az osztályvezető 
hangsúlyozta, hogy a felhasználó 
minden esetben tudni fogja, hogy 
mikor érkezik a leolvasó, a számlalevél 
alján fel lesz tüntetve az időpont. 
Lényeges változás továbbá, hogy 
részszámlákat fognak kapni a családi 
házban élő felhasználók.  

A gazdálkodó szervezetek 
esetében a havi leolvasás marad 
érvényben, kivéve a húsz köbméter 
alatti fogyasztókat, akiknél szintén 
évente egy alkalommal fogják 
leolvasni a vízóra állását. A 
mellékszolgáltatás-mérővel rendelkező 
felhasználók számára – tehát akik 

társasház, lakásszövetkezet keretein 
belül veszik igénybe a szolgáltatást – 
továbbra is havonta történik az 
átlagszámla kibocsátása, esetükben az 
egyszeri leolvasás már több évre 
visszamenőleg megvalósult, ez 
változatlan formában fog működni. 

Dr. Kizlinger András nagyon 
fontosnak nevezte, hivatkozva a 
jogszabályban előírtakra is, hogy a 
családi házas környezetben élő 
felhasználók rendszeresen tegyék meg 
az ellenőrzést, hogy az esetleges belső 
meghibásodások miatti vízelfolyásokat 
a szolgáltató minél hamarabb fel tudja 
deríteni, ha ilyen eset előfordul, azt 
mindenképpen jelezzék a 
BAKONYKARSZT Zrt. felé.  

Az osztályvezető beszélt arról is, 
hogy az átlagmennyiség módosítása 
továbbra is él, írásban lehet ezt 
bejelenteni a szolgáltató felé, és 

dolgoznak azon, hogy a bejelentést a 
jövőben online módon is meg lehessen 
tenni. A bekötési mérők esetén, akik 
igénybe veszik az e-számla 
szolgáltatást, továbbra is bejelenthetik 
az átlagot, illetve módosíthatják azt.   

Kugler Gyula, a 
BAKONYKARSZT Zrt. 
vezérigazgatója a vízmérők fagy elleni 
védelméről történő gondoskodásra 
hívta fel a figyelmet, aki ezt eddig nem 
tette meg, még mindig nincs későn, 
utalva elsősorban a lakatlan vagy 
hétvégi ház funkcióját betöltő 
ingatlanokra. Beszélt a cég egy másik 
fejlesztéséről is, melynek során egy 
borítékban több számlát juttatnak el a 
felhasználókhoz, de ezeket nem egy 
időben, hanem ütemezetten, a számlán 
lévő határidővel kell majd kifizetni.   

 
(kg)

 
 

„Megállni tilos” táblák kerülnek 
kihelyezésre a városban 

 
Utcák forgalmi rendjének felülvizsgálatáról is döntött Zirc Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete decemberi ülésén.  
 

Zirc Városi Önkormányzatoz, mint a közutak kezelőjéhez az elmúlt időszakban 
beadványok érkeztek több utca forgalmi rendjének felülvizsgálata ügyében: a József 
Attila utcában a 28-36. számok előtt a kórház irányából nem belátható a kanyar, a 
30-36. számok előtt szinte állandó jelleggel parkolnak.  

A Béke utcában a kórház-parkoló és az Erzsébet királyné utca közötti 
szakaszon rendszeresen mindkét oldalon parkoló járművek akadályozzák a 
forgalmat, ezen a szakaszon helyi járat is közlekedik. Az óvoda bejáró útján a járda 
mellett és a kapuban rendszeres a parkoló gépkocsi, melyek akadályozzák a parkoló 
biztonságos használatát.  

A képviselő-testület az észrevételek figyelembevételével döntött, hogy 
„Megállni tilos” táblát helyez ki a József Attila utca 28. számú háztól mindkét 
oldalon 35 méter hosszban, a Béke utcában az Erzsébet királyné utcától a kórház-
parkoló bejáratáig, valamint az óvoda bejáró útjának jobb oldalán, a járda mellett.  

Döntés született az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat-
ellátási és együttműködési megállapodások megkötéséről Borzavár, Lókút, 
Olaszfalu és Porva községek önkormányzataival. Városunkban és ezen 
településeken az intézményi gyermekétkeztetés feladatát a Zirc Városi 
Önkormányzat által fenntartott Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ látja el.  

Meghatározásra kerültek a vendégétkeztetés térítési díjai, amelyek a döntés 
értelmében megközelítőleg tíz százalékkal emelkedtek az idei évre vonatkozóan. A 
gyermekétkeztetés térítési díjai változatlanok maradtak.   

Utcát neveztek el városunk díszpolgáráról, néhai Bér Júliáról. Az Egry József 
és Árpád utcákkal párhuzamos, a Faller Jenő és Szeptember 6. utcák között 
elhelyezkedő, Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló 1791/2 helyrajzi számú 
„kivett közterület” megnevezésű ingatlan őrzi a jövőben a jeles képzőművész nevét, 
aki 101 éves korában, 2012-ben hunyt el.  

A Rákóczi téri áruház mögött található, szintén az önkormányzat tulajdonát 
képező 1126/15 helyrajzi számú saját használatú út pedig a Piac tér elnevezést kapta 
a döntés értelmében.  

Fejlesztették Olaszfalu 
csapadékvíz-elvezetését 
 
Az 50,38 millió forint európai uniós 
támogatás segítségével megvalósult a 
projekt által érintett terület csapadékvíz 
károk elleni védelméhez szükséges 
infrastruktúra létrehozása, a 
csapadékvíz elvezetési problémájának 
megoldása, a biztonságos csapadékvíz 
elvezetés kiépítése, valamint a 
lakossági, önkormányzati vagyon 
védelme. A projekt 2018 
decemberében lezárult – tájékoztatta 
lapunkat Boriszné Hanich Edit 
polgármester, majd részletesen is 
ismertette a projekt eredményeit. A 
beruházás keretében megtörtént a Váci 
utca és Csokonai utca által közbezárt 
területrészen eséscsökkentő 
fenékküszöbök beépítése, rávezető 
szakaszok stabilizálása, burkolatok 
beépítése, kőszórás elhelyezése. A 
Gárdonyi utcában a helyenként 
meglévő árokrendszer rekonstrukciója, 
közvetlenül az épületek melletti 
szakaszok stabil mederburkolattal 
történő ellátása. A Völgy utcában az 
árok mederburkolattal történő ellátása. 
A fejlesztéssel érintett bel- és 
csapadékvédelmi létesítmények hossza 
735 m. Szemléletformáló előadások, 
rajzverseny és környezetvédelmi totó 
hívta fel a lakosság figyelmét a víz 
helyes felhasználására, a 
környezetvédelemre. A projektről 
bővebb információt a 
www.olaszfalu.hu oldalon olvashatnak. 
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Jegyeket február 5 - ig  lehet vásárolni  a bálra! 

 
 

HIRDETÉS

 

FEBRUÁRI VÉRADÁSOK 
Február 12. (kedd), 15.00-18.00: Bakonybél, Közösségi Ház 

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

 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kihelyezett ügyfélfogadást tart a 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban (Március 15. tér 1.) 
február 27-én (szerdán) 9.00 és 13.00 óra között. 

 
UNIQA HIRDETÉS 

 
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy irodánk  

2019. január 1-től új helyre,  
a Zirc, Petőfi Sándor utca 6. sz. alá költözött!  

(a volt TSZ iroda épületébe) 
 

Uniqa Biztosító 
Biztosítási Ügynökség

ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP 
 

Felelős kiadó:  Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB  
(8420 Zirc, József A. u. 1.) Adószám: 15569499-1-19  

Telefon: +36 88/593-810 E-mail: zivi@zirckultura.hu   
ISSN szám: ISSN 1215-4156 (Nyomtatott), ISSN 2631-0163 (Digitális) 

 
Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla 

 
Az újság példányonkénti ára: 200,- Ft. Előfizetési díj félévre (12 lapszám) 2.400,- Ft, 

egy évre (24 lapszám) 4.800,- Ft. 
 

Megrendelhető a kiadónál, a www.zirckultura.hu honlapról letölthető 
formanyomtatvány kitöltésével. 
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Országos jelentőségű leleteket találtak Zircen  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 
 

– Október elején a múzeummal a 
83-as főút nyomvonalán, Takácsi 
környékén ástunk. Ekkor jött egy telefon, 
hogy nekem holnaptól Zircre kell 
mennem – mondta bevezetőjében a fiatal 
régész, aki leletmentésnek nevezte a 
Kistemplom mellett tavaly ősszel történt 
munkálatokat.  

Vetítettképes előadása során a 
legfrissebb feltárások mellett ismertette a 
korábbi feltárások eredményeit is, 
gyakorlatilag elmondható, hogy 
negyvenévente előkerült valami a 
Kistemplom közvetlen környezetében, a 
82-es jelzésű tranzitútvonal mellett. Az 
első ásatás a negyvenes évek elején 
történt, a második 1982-ben, Zirc 
alapításának 800. évfordulóján. A 
korábbi leletekből arra lehet 
következtetni, hogy a 11. században 
felépült kőtemplom helyén korábban egy 
fatemplom állt. Hangsúlyozta, hogy Zirc 
azon kevés helyszín közé tartozik az 
országban, ahol ennyire egyértelműen 
meg lehet fogni a fatemplom 
maradványait. A fatemplomok helyének 
feltárása azért nehézkes, mivel a fa 
szerves anyag, és könnyen eltűnik a 
földben. Különleges és a korszakhoz 
képest óriási templomról tanúskodnak a 
leletek, abból az időszakból, melyből 
származik, és a kalocsai székesegyházzal 
lehet összemérni. Két épület is volt a 
templom környezetében. A háború 
éveiben történt ásatás során egyéb 
használati tárgyak, edények, kerámiák is 
előkerültek, a 82-es mellett történő 1982-
es ásatás célja pedig a negyvenes évek 
leleteinek hitelesítése, bemutatása volt. 
Az előadó fotódokumentációkat, rajzokat 
is vetített az ásatásokról.   

A 2018. évi feltárásokat kissé 
problémásnak nevezte, hiszen az 
infrastruktúra kiépülése miatt nem 
lehetett rábontani egyik irányból sem az 
árokra, csak azt tudták kiásni, ami a 

nyomvonalra esett. Ennek következtében 
tizenhét temetkezést lehetett 
meghatározni, illetve két objektum is 
előkerült, az egyik a középkorból, a 
másik a római korból maradt ránk. 
Kerámia, fémtárgyak, karikaékszerek 
jöttek a felszínre, melyek közül többet 
magával is hozott az előadó, így a 
közönség számára kézzelfoghatóvá 
váltak régmúltunk darabkái.    

Mint megtudtuk, három napig 
tartottak a régészeti munkálatok, hiszen 
közben a vízi-közmű cég is végezte a 
dolgát a helyszínen. A késő középkori 
lelet vélhetően egy földbe épített 
lakóházra utal, míg Zirc római kori 
jelenlétére a legújabb talált tárgyak közül 
egy kerámiából következtethetünk. 
Előkerült továbbá egy megmunkált 
agancs töredéke, amelyet vélhetően 
szúróeszközként használtak. A tizenhét 
feltárt csontvázat antropológiai irányból 
továbbvizsgálják, feldolgozzák majd. Az 
előadó beszélt arról is, hogy a zirci 
régészeti feltárásról a közeljövőben 
publikálni fognak és egy kiállítás is a 
tervek között szerepel.  

Pátkai Ádám országos szinten is 
nagy jelentőségűnek nevezte a zirci 
leleteket, hiszen Magyarországon még 
nem tártak fel olyan objektumot, amely 
egyértelműen királyi udvarházként 
értelmezhető. Maga a „szervezeti forma” 
még viszonylag ismeretlen a történészek 
előtt, eddig arra a következtetésre 
jutottak, hogy vármegyénként legalább 
három királyi udvarházról beszélhetünk, 
az udvartartás pedig – amely mintegy 
ötszáz főt jelentett – nem székelt egy 
helyen folyamatosan, hanem vándorolt az 
országban. Ezek az udvarházak voltak 
azok, amelyek a körülöttük lévő, 
szolgáltató népek által lakott falvak 
terményadóit begyűjtötték. Az írott 
emlékek tanúsága szerint itt hunyt el I. 
András király. A Képes Krónikában van 
egy ábrázolás az uralkodó halálos 
ágyáról, annak tehát Zircen kellett 

készülnie, a romjaival ma is szem előtt 
lévő udvarházban, más nevén kúriában. 
Mint mondta, a 12. századra az 
udvarházak rendszere teljesen átalakult, 
így hát nem véletlen, hogy ekkor Zircen 
királyi fennhatóság alatt ciszterci 
kolostort alapítottak, amely egyházi 
vonalon, de az uralkodó birtokán 
továbbvitte az udvarházak által korábban 
ellátott gazdasági funkciót.   

A Laczkó Dezső Múzeum régésze a 
további lehetőségekről is beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy a királyi 
udvarháznak még nagyon sok ismeretlen 
része van, amelyek feltárulása országos 
jelentőséggel bírna, a szakma számára 
pedig valódi „kincsesbánya” lenne.  

A közönség részéről több kérdés is 
elhangzott az előadás után, majd 
hosszasan vizsgálgatták az asztalra 
kirakott tárgyakat, melyek hosszú 
évszázadokon keresztül megbújtak a föld 
alatt.  
 
 
Háromkirályok Zircen 
 
Az előadó utolsó diáján III. Béla és I. András 
király képe villant fel. Az egyik uralkodó 
nevéhez a kolostoralapítás fűződik, a másik 
pedig a hagyomány szerint Zircen hunyt el. 
Mint mondta, mindkét királynak nagy szerepe 
van a település fejlesztésében, egyáltalán a 
létében, ezért elengedhetetlennek nevezte, 
hogy a Magyar Kultúra Napján is 
megemlékezzünk róluk. Az egyik érdeklődő 
azt a kérdést tette fel, hogy vajon I. István 
király járhatott-e Zircen, hiszen több könyvben 
is olvasott erre utalást. Az előadó szerint nagy 
valószínűséggel járhatott, hiszen egyrészt a 
királyi udvarházak valójában vadászházak is 
voltak, melyeket előszeretettel látogattak az 
uralkodók, másrészt Zirc a településen 
áthaladó útvonal miatt két püspökséget is 
összekötött, amely államalapító királyunk 
nevéhez fűződik.  
    

 
(kg) 

 
 

Internetes tanfolyam az idősebb korosztálynak 
 
A zirci Városi Könyvtárban – amely Digitális Jólét Pont is 
egyben – kiscsoportos internet- és számítógép használati 
foglalkozásokat tartottak az idősebb korosztály számára.  
 

A nyolc alkalomból álló ingyenes tanfolyamok keretében a 
résztvevők megismerkedhettek az okostelefon, a tablet, az e-könyv 
olvasó és a laptop kezelésével. Érdekes helyismereti oldalakat 
tekintettek meg, közérdekű információkkal, egészségmegőrzéssel, 
ügyintézéssel kapcsolatos ismereteket szereztek, valamint 
elsajátíthatták az elektronikus levelezés fortélyait is.  

A tanfolyamok célja az volt, hogy mindenki az érdeklődési 
körének és igényeinek megfelelően aktív használója legyen a 
világhálónak.  

A könyvtár eszközeit a beiratkozott olvasók ingyenesen 
használhatják a nyitvatartási időben, melyhez helyben segítséget is 
nyújtanak az intézmény munkatársai. (csl) 

 

 

 
Benczikné Tóth Magdolna könyvtáros vezetésével zajlik a foglalkozás 
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Búvárkodás a siker titkai között 
 

Interjú a miniszteri kitüntetésben részesült Hédl Sándor zirci vállalkozóval 
 
A gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató 
tevékenységéért a „Magyar Gazdaságért Díjat” 
adományozta a Nemzetgazdasági Miniszter Hédl Sándor 
zirci vállalkozó, a Bakony Elektronika Kft. ügyvezetője 
részére. A kitüntetés átadására múlt év végén a Művészetek 
Palotájában, a Vállalkozók Napján került sor.  
 

Hédl Sándor munkásságát már többször elismerték, volt az 
„Év Vállalkozója”, de a most kapott díj minden eddiginél 
nívósabb, ezt mindössze öten kaphatják meg évente az 
országban. Miközben a vasút mellett egyre terebélyesedő 
családi vállalkozásban jelenleg is zajlik a termelés, a Bakony 
Elektronika Kft. erdő alatti székhelyén ülünk le beszélgetni, 
ahol megszülettek a magyar gazdaság fejlődését szolgáló és a 
városunk hírnevét is öregbítő ötletek.  

– Milyen érzésekkel töltötte el a kitüntetés? Meglepetésként 
érte, vagy számított rá?  

– Nem sokkal a díjátadó előtt értesültem róla, hogy kapok 
egy ilyen kitüntetést. Örülök neki nagyon, annak, hogy valaki 
egy ilyen nívós elismerésben részesül, valami okának kell lenni. 
Egyrészt a közéletben való részvételem, másrészt a tények, 
amelyek mutatják, hogy itt épületcsarnokok létesültek az elmúlt 
hat-nyolc évben, komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, sok új 
termékünk jelent meg a piacon, sikerült megteremtenünk a 
versenyképesség feltételeit. Különböző konferenciákon, 
szakmai kollégiumokon veszek részt, legutóbb például a kkv-
ház budapesti pénzügyminisztériumi délutánján voltam, ahol a 
legújabb elképzelésekről esett szó, s itt megtudja az ember, 
hogy mit kell csinálni, mi várható. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy egy vállalkozó tájékozódjon, mert ha csak a munkával 
vagyok elfoglalva, és nem nézek utána az új dolgoknak, akkor 
nem tudom, hogy milyen irányba megyünk. Ha teljesítményt 
akarok növelni valamilyen módon, akkor az elkövetkezendő öt 
évben digitalizálni kell, technikát kell tenni a dolgozók keze 
alá, segíteni a munkájukat. A jövő képként megjelenik előttünk, 
és mi mindig ebből próbálunk gazdálkodni, létezni. Visszatérve 
a kérdésre, a díj nagyon meglepett, de ez olyan volt, mint a 
Fischer Iván a színpadon, amikor megkapta a Prima Primissima 
Díjat, és megkérdezték tőle, hogyan vélekedik a díjról, 
mennyire volt ez számára meglepetés. A választ, amit erre 
adott, cégünkre is értelmezhető: „háttal állok a közönségnek, 
dirigálok, vezényelek, s közben összevissza játszik a zenekar, 
most nem kaptam volna meg ezt a díjat”. Tehát ahhoz, hogy a 
vezető kapjon egy ilyen díjat, kell az egész cég: az emberek 
szakmunkája, teljesítőképessége, hogy kiemelkedőt próbáljon 
mindenki produkálni, s ne az legyen cél, hogy a napi nyolc óra 
teljen le.       
 
A Bakony Elektronika Kft. több profilú cég, elektronikai és mechanikai 
vállalat, foglalkoznak gépészettel, birtokában vannak a legújabb PC-
technikáknak, robotok is dolgoznak az üzemben. A programozásukhoz, 
fejlesztésükhöz sincsen szükség megrendelésre, meg tudják oldani 
„házon belül”. Benne vannak egy 39 tagból álló flaszterben, a kiemelt 
vezetőségének Hédl Sándor is tagja, mindemellett a Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarának is ellenőrző bizottsági tagja 
 

– Egyedül volt a díjátadón, vagy elkísérte a családja is? 
– Attila fiam kísért el. Nálunk az a szerencse, hogy családi 

vállalkozás vagyunk. Amíg a fiúk nem végezték el az iskolát, 
egyedül vittem a vállalkozást húsz évig. Megéltünk, léteztünk, 
alkalmazottaink voltak, de az előrelépés, a továbbfejlesztés nem 
volt lehetséges. A két srác közül az egyik gépész, a másik 

villamosmérnök szakon végzett. A villamosmérnökkel, 
Attilával nem volt gondom, mert teljes egészében átvette tőlem 
az elektronikának az eddigi volumenét, a piacaimat, üzleti 
köreimet. A másik gyerekkel volt problémám, aki megkérdezte, 
hogy a gépész végzettségével mit csináljon nálunk, egy 
elektronikai cégnél, elmenne inkább nyugatra. Na, akkor kértem 
két hét gondolkodási időt, és a két hét alatt megkerestem egy 
autóipari céget azzal, hogy a beszállítója szeretnék lenni. A 
Valeo-nál kaptam olyan munkát, amelyhez hirtelen nyolc 
operátori felvételt tudtunk eszközölni, s ezzel a másik fiam, a 
Péter átvette a gépészetnek az autóipari-beszállítói vonalát. 
Tizenhat éve vagyunk autóipari beszállítók az ehhez szükséges 
minősítéssel, negyven fővel dolgozunk be a veszprémi cégnek 
Zircről. Három éve pedig már önálló gyártók is vagyunk 
autóipari vonalon, teherautókhoz gyártunk olyan alkatrészeket, 
amelyeket máshol nem állítanak elő. Mindkét fiam itt maradt 
tehát a cégemben, unokák is vannak, tehát valószínűleg megy 
tovább az egész. Két család, egy helyen, mindkét fiú azon a 
területen, amihez ért. 

– Hogyan indult a vállalkozói pályafutása? Ezt a 
kreativitást, ami önre jellemző, örökölte esetleg valahonnan? 

– Minden családnak van egy előmenetele, nálunk sem volt 
ez másként. Édesapám iparos ember volt, ráadásul „maszek”, 
akiket nem igazán szeretett a régi rendszer. Faipari 
asztalosmester volt, hintókat, hintóalkatrészeket, különböző 
olyan faipari termékeket gyártott, amelyek a piacon eladhatók 
voltak. A végén, a váltás időszakában szerszámnyeleket 
gyártott, s szállított az ország különböző részeibe, a 
honvédségnek például nagyon sokat. A család két férfitagja, 
József és én nem maradtunk a faiparnál. Az öcsém gépész lett, 
én pedig a villamos-, híradásipari vonalon indultam el. 
Édesapám halála után a család felszámolta a faipari részleget, 
de a „beoltott gén”, hogy vállalkozzunk, az bennünk volt. 
Kezdetben még nem vállalkoztam, hanem a honvédségtől egy 
ötéves szerződést írtam alá a dudari bányánál, ahol villamos-
diszpécserként dolgoztam a föld alatt. Ott sok megrázó esettel 
találkoztam, s szakmai kihívást jelent számomra a problémák 
megoldása. Számtalan újításom volt a bányánál, többek között 
egy olyan találmány, aminek az értékesítéséből meg tudtam 
vásárolni egy balatoni telket. 1976-ban otthagytam a bányát,  és 

Hédl Sándor mutatja a „Magyar Gazdaságért Díjat” , melyen gróf 
Széchenyi István mellképe látható 

 



2019. január 31. ZZIIRRCC  ÉÉSS  VVIIDDÉÉKKEE                                                     7 

 
elmentem egy színes televízió szervizbe, hozzám tartozott nyolc 
község a környékből. Mindez ’80 karácsonyáig tartott, amikor a 
televíziós „Felkínálom” című műsorba bekerültem két 
szabadalmammal. A két termék értékesítése után döntöttem 
úgy, hogy elindítok egy vállalkozást. 1981-ben, a Patkó 
Vendéglővel szembeni kis bérleményben kezdtük három fővel, 
„garázstechnikával”. ’86-ig magánvállalkozóként vittem nyolc 
emberrel, 1986 és ’90 között pedig egy budapesti építőipari 
kisszövetkezetnek voltunk a zirci melléküzemága. Amikor a 
kisszövetkezeteket lezárták és kft-ékké alakultak, társasági 
formát választva mi is kft-vé alakultunk, és egy partneremmel 
1990-ben megalapítottuk a Bakony Elektronika céget. 1998-ban 
kivásároltam a cégtársam részét, és innentől kezdve kizárólag 
családi vállalkozásként működünk.  

– Így év elején egy kicsit érdemes mindig vissza- és 
előretekinteni. Jelentős esemény történt tavaly a cég életében, 
áprilisban átadásra került az új üzemcsarnok és az okirat, 
amely a Magyar Kormány 74 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatásáról szólt a vállalat piac- és 
kapacitásbővítő fejlesztésére. Milyen módon szolgálja ez a cég 
jövőjét?  

– Ha röviden kell válaszolni: a teljes évünk lekötve. A 
Bakony Elektronika Kft. négyféle tevékenységet folytat, négy 
önálló szakterület van nálunk a cégnél, abból kettő a Valeo 
területe – egy késztermékgyártás és egy anyag-előkészítés –, 
van egy Pepperl+Fuchs részlegünk, és van az alaprészlegünk, 
az elektronika. A négy részlegből szerződések köttetnek ebben 
az évben a gyártásnál is és a saját fejlesztéseknél is. Vannak 
olyan saját, új termékeink, amelyek annyira piacképesek, hogy 
jelen pillanatban exporton vagyunk, karácsony előtt már 
Horvátországban kezdtük el a telepítéseinket, egy gyorséttermi 
láncnak a teljes épületfelügyeleti rendszerét innen irányítjuk 
Zircről. Magyarországon is immár két éve az egyik nagy 
üzletláncnak a teljes épületfelügyeleti rendszerét mi szállítjuk. 
Azon kívül vannak nagyobb cégek, melyeknél a teljes gyári 
belső felügyeleti rendszert kiépítettük, egészen a 
gyártástechnológiáig lemegyünk. A Pepperl+Fuchs-sal tavaly 
januárban kezdődött a kapcsolatunk, húszfős létszámmal, és 
várhatóan bővíteni fognak idén velünk, tehát lesznek olyan 
munkák, melyek kijönnek hozzánk gyártásra. Nagyon jó a 
kapcsolatunk a gyár német igazgatójával és a helyi vezetéssel is 
Veszprémben. A Valeo-val ötéves szerződésünk van, amiből 
még három év hátra van, de szeretném, ha folytatódna, bővülne 
a kapcsolat. Tehát összességében elmondható, hogy a Bakony 
Elektronika kapacitása a 2019-es évre le van kötve.  

– Hány foglalkoztatottja van jelenleg a cégnek? 
– Most léptünk ki a kis kkv-k szintjéről, cégünk jelenleg 

hetven fő fölötti létszámmal dolgozik, és így 2019. január 1-től 
középvállalat lettünk. A terület bővítése céljából vásároltunk 
még háromezer négyzetmétert, hogy egy szerelőcsarnok és egy 

raktár kiépülhessen. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy 
nálunk egy műszak van, ami szociális érdekeltség. A délutáni 
műszakban ugyanis nem tudnék helyet biztosítani túlórának 
meg elcsúsztatásnak sem. Tehát ha valaki reggel a gyermekét 
viszi hétre, fél nyolcra, akkor azt mondjuk, hogy jöjjön fél 
nyolcra, és maradjon fél négyig. Túlórát nem rendelünk el, csak 
kivételes esetben, viszont engedélyezzük azt, lehetőség van rá. 
Nálunk nincs fluktuáció – ugyan tudnám pótolni a kiugró 
munkavállalót –, mindenki tartja a helyét.  

– Hogy látja, fejlődhet nagyvállalattá a cég, van egyáltalán 
ilyen terv? 

– Hangsúlyozom, hogy mi családi vállalkozás vagyunk. 
Van egy bizonyos szint, ameddig érdemes elmenni. Ez a 70-80, 
száz alatti fő, ami még családilag kezelhető. A továbbiakban 
inkább technológiailag fogunk váltani, de létszámban nem 
nagyon bővülünk. Új gyártósorokhoz elképzelhető, hogy 
veszünk fel embereket, de száz fő fölé nem megyünk. Inkább a 
gépesítéssel próbálunk segíteni a dolgozóinknak, hogy 
könnyebben elvégezzék a munkát. Továbbra is én vagyok az 
ügyvezető, de a két fiam viszi a céget önállóan. Napi 
kapcsolatban vagyunk, mindig tájékoztatnak a történésekről. Az 
itthoni műhelyben célgépeket csinálgatok, ami jól kiegészíti a 
nyugdíjtevékenységemet.  

– Mire a legbüszkébb az eddigi munkássága során? 
– Amire a legbüszkébb vagyok, s mindig is ez volt az 

álmom, hogy ha önálló tevékenységre vállalkozom, akkor itt a 
térségben munkát tudjak adni az embereknek. Annak a 
munkának, amit adok, örüljenek, szeressék, amit csinálnak, és 
tényleg ilyen családias, otthonos hangulatú a 
berendezkedésünk. Azt szeretném, és abban vagyok érdekelt, 
hogy ha valaki megáll reggel az üzem bejáratánál, ne nyúljon a 
gyomrához, hanem arra a nyolc órára, amire idejött hozzánk, a 
napi gondjait is le tudja vetkőzni, és felszabadultan hozza azt a 
teljesítményt, amit mi elvárunk tőle.  

– A hobbijáról, szabadidő-eltöltéséről mit tudhatunk? 
– Szabadidőmben vadászom, búvárkodom, szeretem a 

mélységet. Negyven-ötven méterre le szoktam merülni, hamar 
eltűnök, ha valaki velem van, akkor annak vissza kell fognia. 
Az Adriára szoktam elmenni évente egy-két alkalommal 
búvárkodni. Azon kívül minden szerdán ultiparti van itt nálunk. 
Szenvedélyem a halászlé, tizennyolc éve minden pénteken 
halászlét eszem. Ha a családdal éppen lent vagyok a Balatonon, 
akkor is hazajövök délután halászlét főzni, megvacsorázunk a 
baráti társasággal, beszélgetünk egy kicsit, aztán indulok vissza 
a családhoz. Tagja vagyok az Öreg-Bakony Barátai 
Egyesületnek, minden csütörtökön találkozunk. Április végén 
Csángóföldre készülünk az egyesülettel egy hétre, vonattal 
utazunk majd. Szeretem a tengert, a nyáron egy nagy Földközi-
tengeri hajóútra készülök.    

(kg) 
 

 

A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2018-ban az alábbi támogatásokat kapta 
 

            - adó 1 %-a:  214 269 Ft 
            - Jótékonysági bál bevétele: 180 000 Ft  
            - magánszemély és kft támogatásából: 70 000 Ft  
            - pályázati támogatásból: Zirc Városi Önkormányzat Civil 
Alap: 300 000 Ft  
            - önkormányzatok támogatása a mozgáskorlátozottak 
csoportja részére: 60 000 Ft 
            - 2 millió Ft-nyi Béres termék a Béres Alapítványtól 

 
Összesen 824 269 forintnyi támogatást kaptunk, melyet az 
alábbiak szerint használtunk fel: 
 

- célzott támogatás: 540 000 Ft 
- a maradék 284 269 Ft-ot: 

   - 10 családnak állítottunk össze tartós élelmiszercsomagot év 
közben többször 
   - működési költségek /könyvelési, irodaszer, stb./ 
                     - pszichiátriai betegek kirándulását támogattuk 
                     - segélyeket /rezsire, gyógyszerre, ruha vásárlására/ 
100 000 Ft összegben  
 

Kérjük, támogassa Alapítványunkat adója 1 %-ának 
felajánlásával, hogy továbbra is segíthessünk sérült embereken! 

 
Adószámunk: 18928516-1-19 

 
 

„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 
Kuratóriuma
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A zirci röplabdasikerek kovácsa volt 
2019. január 2-án, 81 éves korában elhunyt Kertész Zoltán, 
városunk köztiszteletben álló polgára, akinek a nevével 
összeköthető a zirci röplabda fénykora.  
 

A fiatalabbak között talán vannak, akik most kérdően néznek: 
volt Zircen röplabda? Igen, mesélik, hogy micsoda hangulat 
uralkodott egykor az általános iskola Köztársaság utcai épületének 
tornatermében, voltak, akik a veszprémi kézilabdacsapat meccse 
után érkeztek a „zirci röplabda arénájába”, hogy 
buzdítsák a kedvenceiket. A kilencvenes évek 
elején leáldozott ugyan a sportágnak, de az 
újságcikkeken, fotókon és a szemtanúk 
emlékeiben elevenen él a bányász sportkör 
egyik, ha nem a legsikeresebb szakosztályának 
virágkora.  

Kertész Zoltán egyike volt azoknak, akik 
lerakták az amerikai eredetű sportág alapjait 
Zircen. Sopronban született, 1955-ben került a 
Dudari Bányaüzemhez, ahol a szervezett 
sportélet bölcsője ringott, a háború után sorra 
alakultak meg a szakosztályok, a labdarúgástól 
kezdve a küzdősportokon át a röplabdáig. Ez 
utóbbi úgy kezdődött, hogy a bányászok 
összebarátkoztak a pedagógusokkal, és 
kezdetben szabadtéren, csakúgy hobbiból, 
elkezdtek ütögetni.  

Egész jól belejöttek, olyannyira, hogy 
csapattá formálódtak, s úgy döntöttek, elindulnak 
a megyei bajnokságban. Ott aztán folyamatosan 
képviseltették magukat, egészen addig, amíg meg nem nyerték azt. 
Meg is pályázták a magasabb szintet, az NB II-t, de első 
alkalommal, 1969-ben még elbukták az osztályozót 
Zalaegerszegen. A feljutás mégis sikerült, mert az egyik csapat 
visszalépett, de ekkor még csak egy évet időztek a felsőbb 
osztályban, az igazán nagy sikerekre – miután új alapokkal 
újrakezdték – a nyolcvanas évekig várni kellett. 

Kertész Zoltán harmincöt éves koráig röplabdázott, eközben 
elvégezte a Testnevelési Főiskolán a röplabda-szakoktatói iskolát. 
Ezt követően kezdett el edzősködni, illetve a Zirc-Dudari Bányász 
Sportegyesület röplabda-szakosztályának „mindenese” volt, amíg 
az meg nem szűnt. Szeretett sportága mezsgyéjén játékvezetői 
vizsgát is tett, és az edzőség, a szakosztály igazgatása mellett 
másodosztályú versenybíróként is ténykedett pályafutása során.  

 A röplabda szakosztály több korosztályt is felvonultatott – a 
felnőttek mellett volt ifjúsági, serdülő csapat is – és a férfiak 
mellett a nők is előszeretettel és eredményesen űzték a sportágat. A 
legnagyobb sikert a Zirc-Dudari Bányász, akkor már „Zirc-Dudari 
Bányász-TSZ SE” röplabda-szakosztálya a nyolcvanas évek 
második felében érte el: a felnőtt csapat 1987-ben megnyerte az NB 
II-es bajnokságot, példájukat egy évvel később az ifjúsági csapat is 
követte. Hiába azonban az egyre feljebb ívelő „röpis karrier”, a 

szakosztály – elsősorban támogatás hiányában – 
1992-ben megszűnt, s ezzel egyben egy 
sikertörténet is lezárult.  

„Bányász foci, röpi és más sportemlékek” 
címmel Zirc Városi Önkormányzat 2016-ban 
kiállítást rendezett a Városházán, mellyel többek 
között a fent méltatott sikerkorszaknak is emléket 
állított. A tárlat egy része Kertész Zoltán 
dokumentumaira, tárgyi emlékeire épült, aki a 
kiállítás-megnyitón megemlékezett az egykori 
eredményekről, a bányász sporttársakról.  

Most eljött az idő, amikor Őrá emlékezünk. 
A gyászban, a távozása okán érzett keserűségben 
az ember próbál vigasztalást találni: örömteli, 
hogy sikerült vele elkészíteni egy interjút a 
kiállítás gyűjtőmunkája során, melyből ennél a 
megemlékezésnél is merítettünk. Nagy becsben 
őrizte az ereklyéket, kupák, érmek, zászlók, 
megsárgult újságcikkek, fotók kerültek elő, 
melyek mind-mind egy helyben letűnt sportág 
múltbéli nagy pillanatait idézték meg.  

Bármikor támaszkodhattunk rá, készségesen állt 
rendelkezésre, ha például egy sporttörténeti témájú kérdés merült 
fel. A sportban gyökeredző közösségi életét a továbbiakban is 
folytatta, tagja volt a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületnek és a 
Zirci Városi Vegyeskórusnak. Folyamatosan érdeklődött a közélet 
iránt, rendre találkozhattunk vele a városi rendezvényeken. 
Keressük majd ezután is, várjuk, hogy jöjjön, de egy szék üresen 
marad…  

Kertész Zoltántól január 11-én az apátsági templomban 
vettünk végső búcsút, a szentmisét Imrefi Mór plébános celebrálta, 
közreműködött a Zirci Városi Vegyeskórus. Nem láttuk az 
énekeseket, csak hallottuk az énekeket: mintha az angyalok kórusa 
dalolt volna fentről.  

(kg)
 
 

Büntetőpárbajjal eldöntött döntő 
 
Negyven év feletti labdarúgók számára rendeztek 
teremlabdarúgó-tornát a Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tornatermében.  
 

Papp Zoltán főszervezőnél nyolc csapat adta le a nevezését, 
akik két négyes csoportban kezdték meg a küzdelmeket az 
„öregfiúk” már hagyományosnak mondható zirci versengésén. Az 
egyik csoportból a Balatonfüred és a Zirc, a másikból a veszprémi 
PD Truck és a többnyire Veszprémvarsány és környéke 
labdarúgóira épülő Oktán jutott a legjobb négy közé.  

Ott már egyenes kieséses rendszerben folytatódott a verseny, a 
két elődöntőt követték a helyosztók. A döntő a végletekig izgalmas 
volt a PD Truck és az Oktán között, végül nem is tudott dönteni a 
rendes játékidő, az 1:1-es mérkőzésállást követően következhettek 
a hatméteresek. Ebben a veszprémiek bizonyultak jobbnak, 
köszönhetően a kapusuknak is, aki két büntetőt is hárított, míg 
társai pontosan céloztak, így a megyeszékhelyiek örülhettek a 
végén.  

A harmadik helyért a Balaton-parti gárda legyőzte a házigazda 
zirci csapatot. Valamennyi csapat, amely bejutott a négyes döntőbe, 

díjazásban részesült, s különdíjak is kiosztásra kerültek az 
eredményhirdetésen.  

 

 
A tornagyőztes veszprémi PD Truck csapata 

 
A gólkirályi címet Takács Szilárd (Oktán) érdemelte ki, a 

legjobb mezőnyjátékosnak Hutvágner Lajost (szintén Oktán) 
választották a szervezők, míg a legjobb kapus díjat a 
büntetőpárbajban is jeleskedő Sánta Attila (PD Truck) vihette haza 
a jó színvonalú, sok küzdelmes mérkőzést hozó „negyven feletti” 
viadalon. (kg) 


