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Három milliárd felett a város költségvetése
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
februári ülésén 3 244 millió forint összegben
elfogadásra került a város idei költségvetése.
Ottó Péter polgármester a 2020. évi költségvetési
rendelet megalkotásáról szóló napirend során elmondta, a
korábbi évek viszonylatában a legjelentősebb főösszeggel
került megtervezésre a város költségvetése. Ennek
körülbelül az egyharmada működési költségvetés,
kétharmada pedig felhalmozási kiadásokat irányoz elő.
Hozzátette, a költségvetésen belüli arányok is
mutatják, hogy milyen komoly fejlesztési lehetőségek
állnak a város előtt, ugyanakkor jelzik az esetlegesen
felmerülő finanszírozási problémák nagyságrendjét is. A
kivitelezői árak dinamikus emelkedése okán, a projektek
megvalósításához az önkormányzat által elnyert európai
uniós forrásokon túl ugyanis szükség lehet újabb külső
források bevonására, és az önkormányzat saját belső
forrásainak a mozgósítására is.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a város 2020. évi
költségvetését, melyre jelentős hatást gyakorol az önkormányzat
által fejlesztésekre elnyert több mint egymilliárd forintos
pályázati támogatás A testületi ülésről bővebben a 3. oldalon
olvashatnak.

JÓ TUDNI! – Tájékoztató a hatáskör-változásokról (2. oldal)

Adomány az iskolai udvar felújítására
Harmadik alkalommal szervezte meg a Zirci Fidesz Csoport jótékonysági
bálját, melyen ezúttal a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola részére gyűjtöttek. Az adomány ünnepélyes
átadására az „F” épületben került sor. (Folytatás a 3. oldalon)

ZIRCEN IS ELMARAD
AZ ÜNNEPSÉG
Tisztelt Állampolgárok!
Tisztelt Meghívott Vendégeink!
Bár szerencsére Veszprém megyében
továbbra sem tudunk koronavírussal
fertőzött betegről, a vírus veszélyei miatt
elővigyázatosságból, az operatív törzs
szakmai ajánlását követve, a Helyi
Védelmi Bizottság elnökével egyeztetve
úgy döntöttünk, hogy a Zircen
2020. március 15. 11.00 órára tervezett
ünnepi megemlékezés elmarad.
Mindezt erősíti az időközben meghozott
kormányrendelet is, mely szerint tiltásra
kerültek a 100 főnél nagyobb létszámú,
zárt helyen tartandó rendezvények.
Kérjük szíves megértésüket.
Zirc, 2020. március 11.

A jótékonysági bál szervezői, balról: Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára, dr. Kovács
Zoltán országgyűlési képviselő, Ottó Péter polgármester és Detre Miklós, a Zirci Fidesz Csoport vezetője

Tisztelettel:

Ottó Péter
polgármester
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JÓ TUDNI! – hatáskör-változások 2020.
A jegyzői hatáskört érintő változások
Az
Országgyűlés
2019
decemberében
több
salátatörvényt is elfogadott, majd a Kormány ehhez
kapcsolódóan
kihirdette
december
30-án
a
végrehajtási
rendeletek
módosításáról
szóló
360/2019.(XII.30.)
Kormányrendeletet.
A
jogszabályváltozások több hatáskör-változást hoztak
a közigazgatásban.
Az állampolgárok ügyintézését közvetlenül érintő
változások:
1. 2020. január 1. napjától:
1.1. Köznevelési ügyekhez kapcsolódó eljárások:
A tankötelezett és az óvodakötelezett gyermekek
nyilvántartását az Oktatási Hivatal vezeti.
A jegyző óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentéssel
kapcsolatos hatásköre a járási hivatalokhoz került, így a
szülőknek Zirc járás közigazgatási területén nem a
lakóhelyük szerint illetékes település jegyzőjéhez kell a
gyermek óvodakötelezettség alóli felmentésére
vonatkozó kérelmüket benyújtani, hanem a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatalához
(Zirc, Március 15. tér 1.).
A szülőnek – amennyiben külföldön teljesíti az
óvodakötelezettségét a gyermek – az Oktatási
Hivatalt kell értesítenie, azonban ha már óvodába
beíratott gyermeket visznek külföldre és a jövőben ott
fog óvodába járni, akkor az óvodavezetőt kell értesíteni.
1.2. Gyámügyi, gyámhatósági eljárásokhoz kapcsolódó
változások:
A gyámhivatalok hatásköréből a jegyző gyámhatósági
hatáskörébe került:
- a nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozat felvétele,
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a
gyermek családi és utónevének megállapítása az
örökbefogadással összefüggő ügyek kivételével,
- a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti
perben az anya pertársaként való részvételéhez történő
hozzájárulás, továbbá
- az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt
szülők adatai,
- a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról
szóló
törvény
szerinti
családvédelmi
koordináció.
1.3. Anyakönyvi ügyekre vonatkozó változások:

Babakötvény és Start-értékpapírszámla

- a Kormány által kijelölt anyakönyvi szervtől visszakerültek
az anyakönyvvezető hatáskörébe az ismeretlen holttest
anyakönyvezésével összefüggő hatáskörök, továbbá az
anyakönyvvezető jegyzi be a nyilvántartásba az elhunyt
személy személyazonosító igazolványa és lakcímét igazoló
hatósági igazolványa érvénytelenítésének tényét és az
anyakönyvvezető közvetlenül küldi meg az érintett
állampolgársága
szerinti
állam
magyarországi
külképviselete részére a nem magyar állampolgár
anyakönyvi eseményéről szóló értesítést.
2. 2020. február 1. napjától:
2.1. Hagyatéki eljárással kapcsolatos változás:
Bővült a jegyző hagyatéki eljárás során elvégzendő
feladatainak köre (pl. előzetes adatszerzés, komplex
tájékoztatási kötelezettség). Az öröklésben érdekelteknek
megnyílt a fellebbezés lehetősége a hagyatéki eljáráshoz
kiállított adó- és értékbizonyítvánnyal szemben, és
lehetősége van a hagyatékkal kapcsolatban már a hagyatéki
leltár felvételi szakaszában egyezséget kötni, melyet –
tárgyalás tartása nélkül – a közjegyző hagy jóvá.
3. 2020. március 1. napjától:
3.1. Az építésügyi hatósági ügyekre vonatkozó változás:
A járásszékhely települések jegyzőinek építésügyi, valamint
egyes járási hivatalok építésügyi és építésfelügyeleti feladatés hatáskörei is a kormányhivatal megyei illetékességgel
ellátandó feladataivá váltak, így ettől az időponttól indult
eljárásokban és a folyamatban lévő ügyekben Zirc
járás közigazgatási területén is a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Építésügyi- és Építésfelügyeleti
Osztálya (8200 Veszprém, Mindszenthy u. 3-5.) jár
el. Az ÉTDR-rendszeren keresztül benyújtott
kérelmeket a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi- és Örökségvédelmi Főosztályát kell
címzettként megjelölni.
3.2. Gyámügyi, gyámhatósági eljárásokhoz kapcsolódó
változások:
A gyámhivatalok hatásköréből a jegyző hatáskörébe
került a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4:151. §-ában meghatározott – gyermek nevére
vonatkozó – gyámhatósági névmegállapítás.
Bereczkiné Papp Krisztina
aljegyző
A Magyar Államkincstár rendkívüli Babakötvény-vásárlási és
Start-értékpapírszámla nyitási lehetőséget biztosít. Ezzel
kapcsolatban a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága kihelyezett ügyfélfogadást tart Zircen, a Városháza
(Március 15. tér 1.) emeleti kistárgyalójában március 23-án
(hétfőn) 12.30 és 15.30 között.
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Az iskolai udvar felújítását támogatják a báli adománnyal
(Folytatás az 1. oldalról)
Szőnyegi János, az általános iskola
igazgatóhelyettese köszöntötte az átadóünnepségen megjelenteket. Ismertette
az előzményt, a február 22-én lezajlott
polgári jótékonysági bált, melyen a
résztevők minden belépőjegy után
kétezer forintot adományoztak az iskola
céljainak elérésére. Volt, aki ezen felül is
adott támogatást, így összesen 260 000
forint gyűlt össze.
Dr. Kovács Zoltán, térségünk
országgyűlési
képviselője,
a
bál
fővédnöke elmondta, egy párt legfőbb
célja nyilván a politizálás, de a kisebb
városokban,
településeken
sokkal
inkább a társadalmi felelősségvállalásra,
kötelezettségvállalásra kell helyezni a
hangsúlyt. Az ennek jegyében, a Zirci
Országzászló Alapítvánnyal közösen
szervezett adományozási akciók összege
jóval meghaladja már az egymillió
forintot – tette hozzá. Bevallotta, nem
egy bálozós típus, de ha jótékonysági cél
kerül megfogalmazásra, akkor szívesen

Burján István igazgató köszönetnyilvánítása. Az
átadón az iskolafenntartó Veszprémi Tankerületi
Központ vezetősége (balról) is képviseltette magát

vállalja a fővédnökséget, és részt is vesz
abban a bálban, ahol a polgárok a helyi
értékeket támogatva adakoznak, jelen
esetben a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola céljainak megvalósítását segítve,
ami a gyerekeket szolgálja, és ez a
legfontosabb mindenki számára.
Dr. Kovács Zoltán, a jótékonysági
bál fővédnöke ezt követően átadta az

Három milliárd forint
felett a város költségvetése
(Folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testület tárgyalta a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének a kérelmét is, és döntött, hogy a
Petőfi utca 6. szám alatti ingatlan társtulajdonosi jogának
gyakorlójaként a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat
által kiépített kamerás vagyonvédelmi rendszer további
működéséhez
nem
járul
hozzá.
Ahhoz
viszont
hozzájárulásukat adták a döntéshozók, hogy a Zirci Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság által közösen használt ingatlanban a mindenkori
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
kamerarendszer
kiépítésre kerülhessen, az üzemeltetésre vonatkozó
jogszabályok szerinti működtetésért, annak hatóság általi
megfelelőségének igazolásáért a kamerát elhelyezők és
üzemeltetők a felelősek.
A
turisztikai
együttműködési
megállapodás
jóváhagyására is sor került. A korábbi tizennégy csatlakozó
település közül egy meggondolta magát, így a Zirc és
Bakonybél települések önkormányzatai által kezdeményezett,
a „Bakony” turisztikai márka meghatározására és
bevezetésére irányuló együttműködési megállapodás nem
tudott hatályba lépni. Jelenleg csak Bakonybél és Zirc
szerepelnek
nevesített
aláíró
félként,
hozzájuk
csatlakozhatnak azon települések önkormányzatai, amelyek
március 31-ig meghozzák döntésüket a megállapodás
aláírására. Ezt követően a további önkormányzatok
csatlakozó félként léphetnek be.
A képviselő-testület arról is döntött, hogy a tulajdonában
lévő, a Mayer-tó utcában a 98-as helyrajzi számon található,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5741 négyzetméter
térmértékű belterületi ingatlant értékesítésre jelöli ki és nyílt
versenytárgyalásos pályázatot hirdet a független értékbecslő
által megállapított 17,9 millió forintos kiinduló minimális
vételáron.
Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is
születtek. A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című
pályázat keretében megvalósuló, a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóház belső felújítását, kávézó létesítését

adományról szóló jelképes csekket a
Reguly Iskoláért Alapítvány elnöke,
Bitmann-né Katzer Nóra részére.
Burján István, a Zirci Reguly Antal
Német
Nemzetiségi
Nyelvoktató
Általános Iskola igazgatója köszönetét
fejezte ki a támogatásért, amit az „F”
épület udvarának felújítására fognak
fordítani. Két évvel ezelőtt határozták el,
hogy szebbé teszik a gyermekek számára
az udvart. Első lépésben tervek
készültek, melyet a fenntartó Veszprémi
Tankerületi Központ finanszírozott.
Majd tavaly ősszel megtörtént a terület
rendbetétele, melyhez a szükséges
költségeket Ottó Péter polgármesterrel
az élen az önkormányzati hivatal
biztosította. A pedagógusok és a szülők
is hatékonyan közreműködtek annak
érdekében, hogy a gyerekeknek egy szép
parkot hozzanak létre, ahol már idén
tavasszal játékok kerülnek elhelyezésre.
Ezért is örülnek ennek a felajánlásnak,
mert ebből majd újabb és újabb
játékokat tudnak vásárolni. (kg)

célzó fejlesztés esetében a műszaki ellenőrt választotta ki a
képviselő-testület, míg a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai
fejlesztésére irányuló beruházás részeként a közbeszerzési
eljárás lefolytatását végző vállalkozás kiválasztására került
sor.
A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának
módosítása is megtörtént. Erre azért volt szükség, mert a
kuratórium elnöke lemondott, és a képviselő-testület, mint az
alapítvány alapítói jogainak a gyakorlója, új elnököt választott
meg Ringné Müller Anikó személyében.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésének
mind a polgármester, mind a képviselők határidőre eleget
tettek – erről Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság elnöke adott tájékoztatást a személyi ügyeket
tárgyaló napirend keretében. (kg)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Zirc 98
hrsz.-ú, 5741 m2 alapterületű,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi
ingatlan értékesítésére
A kiinduló minimális vételár (független értékbecslő
által megállapított): 17.900.000,- Ft
A vételár mentes az ÁFA alól
A részletes pályázati kiírás megtekinthető:
A Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu),
valamint munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán (Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106.
szoba, Tel.: 06-88/593-705).
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály
8420 Zirc, Március 15. tér 1. fsz. 106. szoba
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban, zárt borítékban
kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT – Zirc, 98 hrsz.”.
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. április 1. (szerda) 16 00 óra
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„Három generációval az egészségért”
részvételével valósul meg. Nagyesztergári gyerekek is részt
vehetnek a Zircen megvalósuló programokban.
„A mozgás öröm” zirci programjainak koordinátora Szászné Holl
A 2019. év végén Bakonybél, Pénzesgyőr (Dr. Kozma
Zoltán), Olaszfalu, Eplény (Némethné Dr. Kovács Hajnalka
projektvezető), Csetény, Szápár (Dr. Cziniel Szabolcs),
Bakonyszentkirály, Csesznek, Bakonyoszlop (Dr. Palicsek
Zoltán szakmai vezető) községek vegyes praxisai, valamint
Zirc és Nagyesztergár gyermekorvosi praxisa (Dr. Benczik
Adrienn) összefogva, eredményes pályázatot nyújtottak be a
„Három
generációval
az
egészségért”
kormányzati
programra. Az alapellátást erősítő pályázat célja a
népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátása, a prevenció,
az egészségesen megélt évek számának növelése, a szív- és
érrendszeri, a daganatos megbetegedések rizikófaktorainak
és a gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők
felmérése. Országosan hatvannégy praxisközösség nyert
összesen 4,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást.
A projekt 2020. márciustól 2021. február végéig tartó 12
hónapja alatt a csoport praxisainak páciensei számára több
szűrővizsgálati programot valósítanak meg. A fő
fókuszcsoport a 40-65 év közöttiek, esetükben a vizsgálatok
elsősorban elsődleges (primer) prevenciós szűrések
nemzetközileg standardizált kérdőívekkel, és lesznek
műszeres vizsgálatok is. A szűrések elsődleges célja a fókusz
betegcsoportokban még ki nem alakult betegségek időben
történő felderítése, illetve azon személyek megtalálása, akik
még nem betegek, de életmódjuk, családi kórelőzményük
alapján veszélyeztetettek valamilyen betegség kialakulása
szempontjából. A körzetben élő 6 év feletti gyerekeknél
indított szűrőprogram keretében felderítik azokat a
tényezőket, amelyek felnőtt korban fokozzák az infarktus, a
stroke, a cukorbetegség veszélyét. Ismerve a családokat, az ott
előforduló betegségeket, a gyerekeket egyéni megbeszélés
alapján hívják be a vizsgálatra, ami részletes kikérdezésből,
fizikális, és adott esetben laborvizsgálatból áll majd, de
szívesen fogadják a programba önként jelentkezőket is.
Akiknél úgy látják, hogy fokozott veszélynek vannak kitéve,
azoknál életmódi tanácsadással, rendszeres nyomon
követéssel próbálnak segíteni, hogy megelőzhessék a
betegségeket.
A projekt másik fontos eleme az egészséges életmódra
nevelés, ezért a szűrések mellett több prevenciós célú, színes
programot kínálnak településenként – Zircen a gyermek –
ifjúsági korosztályoknak:
– Azzal a céllal, hogy a gyerekek megismerjék, és egy
életre magukénak érezzék a rendszeres örömteli,
életvitelszerű testmozgás fontosságát és élményét, elindítják
„A mozgás öröm” programot, melynek egyik elemében a
kicsik sokat fognak játszani, sportolni a jó levegőn. A Szászné
Holl Annamária gyógytornász-fizioterapeuta szakember
által koordinált zirci programok keretében alsó tagozatos
tanulók számára játékos, színes, élményekkel teli
foglalkozásokat indítanak, hogy a gyerekek sokféle
mozgásformát próbálhassanak ki, lehetőség szerint a szabad
levegőn (pl.: ugrálóköteles torna, zenés torna, labdajátékok,
körjátékok, erdei kirándulás, fitnessterem-látogatás stb.) A
kisdiákok részvétele önkéntes, egészségügyi állapotuktól
független, de – tekintettel a program cardiovascularis
prevenciót (szív-érrendszeri betegségek kialakulásának
megelőzését) betöltő szerepére –, különösen ajánlják
túlsúllyal küzdő, más sporttevékenységet nem végző
gyerekeknek. Ez a program egy éven át, havonta 4
alkalommal, csütörtökönként lesz, gyakorisága a létszámok
függvényében változhat, alkalmanként max. 20, min. 4 fő

Annamária gyógytornász-fizioterapeuta, nála lehet érdeklődni és
jelentkezni: szasznehollancsa@gmail.com, +36-30/758-8136. Az
alsós gyerekeknek induló foglalkozások csütörtökönként 15:45-kor a
zirci Reguly Antal Általános Iskola „B” épületének tükrös termében
várják a mozogni, játszani vágyókat. Aktuális programok:
március 19.: Ugrálóköteles torna, március 26.: Lufis torna

– „A mozgás öröm” zirci programjának áprilistól várható
másik eleme a nagyobb gyerekeket várja, akik dr. Benczik
Adrienn gyermekorvos vezetésével vehetnek majd részt a
„Sétáltasd meg a kutyámat” akcióban, amihez szívesen venné
felnőttek csatlakozását is (információk a Facebookon:
Benczik-MED gyermekgyógyászat ZIRC).
– A „Jót, jól enni!” mottó jegyében a gyerekek szakember
segítségével ismerhetik meg és sajátíthatják el az egészséges
táplálkozást, aki főzőklubot és tanácsadásokat tart felső
tagozatos és középiskolás lányoknak, és persze a fiúknak is. A
program keretében áprilistól főzőklubot indítanak általános
és középiskolásoknak, igény szerint szüleiknek is. A Szirbek
Éva dietetikus, életmódi tanácsadó elméleti tudásanyaggal
fűszerezett
gyakorlati
foglalkozásain
résztvevők
megismerkedhetnek konyhatechnikai eljárásokkal, és a
szakember segít eligazodni az egymásnak sokszor
ellentmondó fogyókúrás programok között is. Bevezetőként
márciusban ingyenes kiscsoportos diétás tanácsadó
foglalkozásokat terveznek olyan gyerekeknek, akik túlsúllyal
küzdenek, és szeretnének ezen változtatni.
Szirbek Éva dietetikus további foglalkozásaira jelentkezés a
gyermekorvosi rendelőben: Zirc, Kossuth L. u. 18., Tel: 88/414-994
és +36-70/379-3515 vagy a Benczik-MED gyermekgyógyászat ZIRC
Facebook-oldalon küldhető üzenetben lehet, név és telefonszám
megadásával.

– Különös hangsúlyt fektetnek, már óvodás kortól a
dohányzás egészségkárosító hatásainak tudatosítására: a
kicsiknek drámapedagógiai módszerekkel, a nagyobbaknak
interaktív előadásokkal, plakátrajzoló versennyel készülnek.
– A településeken lesznek a lelki egészséggel kapcsolatos
pszichológiai programok is, ahol iskolai előadások keretében
beszélnek
a
gyermekeknek
a
dohányzásról,
a
szűrővizsgálatokról és az egészséges táplálkozásról.
– Nyáron egyhetes életmódtábort tartanak elsősorban
általános iskolásoknak, napközis rendszerben. A program
végén, lezárásként közös egészségnapot szerveznek.
A projekt valamennyi programja egy évig ingyenesen
elérhető lesz minden zirci és környékbeli gyerkőc számára, és
mert azokat az iskolák szoros együttműködésével szervezik,
így nem csak a praxisba tartozó gyermekek vehetnek azokon
részt.
A „Három generációval az egészségért” projekt zirci és térségi
ingyenes programjai elérhetők a háziorvosi rendelőkben,
megtalálhatók a települések ismert hirdetési helyein, és az
információk folyamatosan olvashatók az alábbi Facebookoldalakon: Benczik-MED gyermekgyógyászat ZIRC; Olaszfalu
Eplény községek Háziorvosi Szolgálata; Bakonybél Rendelő;
Bakonyszentkirály-Csesznek-Bakonyoszlop Háziorvosi Szolgálat;
Csetény község hivatalos oldala; Zirc Kistérség Csoportpraxis

A kistérségi csoportpraxis képviseletében:
Dr. Benczik Adrienn zirci gyermekorvos
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 Internet Fiesta – Offline szülő, online gyerek… Előadó:
Polovitzerné Antal Mónika. Március 24-én (kedden) 16.30-tól
a Városi Könyvtárban.
 Diabétesz Klub március 26-án (csütörtökön) 16.00 órakor a
Városi Könyvtárban.

Zircen tervezetten március 14. és június 27. között minden
szombaton 14.00 órától lesz TÉR-ZENE a Rákóczi téren.

 Murányi Bettina festőművész Hullámzó című
kiállításának megnyitója március 21-én (szombaton) 15.00
órai kezdettel a Városi Könyvtár közművelődési klubtermében.

Március
27.
(péntek)
18.00:
„Zirc
város
műemlékeinek rendezési terve Szűcs tanár úr javaslatai
szerint”. Előadás a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
szervezésében a Művelődési Házban (Alkotmány u. 14.)
Előadó: Szűcs István Miklós okl. képzőművész.
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Tavaly volt Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulója. Ez alkalmából egy évkönyv kiadását tervezi Zirc
Városi Önkormányzat, melyben fotók és visszaemlékezések is helyet kapnak.
Az emlékező riportokat folyamatosan közzétesszük a Zirc és Vidéke újságban.

A televízió, ami nekünk és rólunk szól
A manapság intézményi keretek között működő, a
zirci emberek életének részévé váló Stúdió KB városi
televízió egy alulról jövő civil kezdeményezésként
indult harminc évvel ezelőtt. Az ötlet egy házaspár
„bölcsőjében” ringott, és az első stúdiót is az
otthonukban rendezték be. Mühlbauer József és
Mühlbauerné Horváth Ágnes idézték fel emlékeiket.
– Zircen csak a negyvenlakásos épületben volt egy
relatíve központi televíziós rendszer kiépítve, és felvetődött az
ötlet, hogy ezt tovább kellene fejleszteni. Akkoriban épültek
az országban a kábeltévé-hálózatok – idézi fel a Képújság és a
városi televíziózás előzményeit a nyolcvanas évekből
Mühlbauer József, aki akkoriban a Városi Tanács építésügyi
hatóságán dolgozott, és mind a mai napig az önkormányzati
hivatal tisztviselője, kiemelkedő munkáját 2015-ben „Zirc
Város Közszolgálatáért” szakmai kitüntetéssel ismerte el az
önkormányzat.
A gondolatot tett követte: az ismerősökből, barátokból,
rokonokból verbuválódó szervezői csapat a „nyakába” vette a
várost, és igényfelmérést végeztek a lakosság körében.
Miután kellő érdeklődés mutatkozott a háztartások részéről, a
kezdeményezők az akkori tanácsi vezetés segítségével
szakembereket
kerestek
a
kábeltelevíziós
hálózat
megtervezésére, amely a nyolcvanas évek végére a település
teljes területén kiépült. Mondják, evés közben jön meg az
étvágy, Mühlbauer Józsefben – akit szinte mindenki
„Bozsóként” ismer – felmerült, hogy mi lenne, ha
kiegészítenék egy plusz csatornával a hálózatot, hátha fogható
rajta jel. Kipróbálták, letesztelték, és örömmel vették
tudomásul, hogy működőképes a rendszer.
Ahhoz pedig, hogy az új médiafelületet tartalmasan és
hasznosan töltsék ki, helyi vállalkozók adták az ötletet, akik
akkoriban a buszpályaudvar környékén szerettek volna
kialakítani egy elektronikus reklámfelületet szolgáltatásaik
népszerűsítésének érdekében. „Miért csak egy tévén, mikor
akár az összes zirci háztartás televíziókészülékén lehetne ezt
nézni?” Rokoni kapcsolat révén hozzájutottak egy COCOMlistás számítógéphez, kipróbálták azon a fejállomáson,
amelyen kísérleteztek, és olvasható, szöveges üzeneteket
láttak a televízió képernyőjén – nem csoda, hogy Mühlbauer
József több mint harminc év távlatából is tisztán emlékszik a
város történetében is jelentős technikai fejlesztés első
mozaikkockáira.
Bizományi áruházból sikerült vásárolniuk még egy
használt számítógépet és az otthonukból kezdetét vette a
helyi Képújság, mint reklám- és hírfelület szerkesztése. A
klaviatúrát csak az első pár hónapban „pötyögtette” Bozsó,
aztán felesége, Mühlbauerné Horváth Ágnes vette át ezt a
feladatot, aki akkoriban harmadik gyermekükkel otthon volt
gyesen. – A szerkesztés nem úgy működött, hogy leültem a
gép elé és beírtam, hanem először meg kellett tervezni egy
ugyanakkora négyzetrácsos lapon, mint amekkora a
képernyő. Utána lehetett átmásolni a gépre, tehát duplán
dolgoztunk a hirdetésekkel. A húsvéti ünnepek előtt még
rajzolgattunk is, nyuszikák kerültek a képernyőre – emlékszik
vissza a kezdeti időszakra az óvodapedagógusként dolgozó
Ágnes, aki a mai napig működteti, szerkeszti a képújságot.
Már a kezdeti időszakban megkapták a lehetőséget, hogy
a hirdetéseket nemcsak otthonukban, hanem a Városházán is
fel lehessen adni, de ők sem maradtak ezért „adósak”, hiszen
az önkormányzati információk, a városi intézmények

Mühlbauerné Horváth Ágnes és Mühlbauer
alapítói és alakítói a helyi televíziózásnak

József

programjai a mai napig ingyenesen megjelenhetnek a
Képújság oldalain a széleskörű tájékoztatás érdekében.
Az alkotókedv azonban nem ragadt le az írott szöveg
szintjén, elhatározták, hogy képi anyagokat is fognak
készíteni, az 1988-as Bányásznapon egy hajnalba nyúló
spontán beszélgetés folytán megálmodták a város
elektronikus médiáját. A kezdeményezésben – az időközben
egy videofelvétel-készítői tanfolyamot is elvégző – Mühlbauer
József mellett Koós Gábor járt az élen, ők voltak az alapító
atyák, nem véletlen, hogy Ágnes javaslatára kettejük vezeték-,
illetve becenevének kezdőbetűiből állt össze a kissé rejtélyes
Stúdió KB elnevezés.
Ahogyan a közérdekű információk, hirdetések, reklámok
a Mühlbauer család otthonából érkeznek, úgy az első stúdió is
a Köves János utca 4. nappalijában került kialakításra egy
függöny előtt, ezért aztán előfordult, hogy a zirci tévé nézői
egy kis gyermeksírással együtt kapták meg a híreket. Az első
kamerát a Művelődési Háztól kapták, a helyi tévé „induló
tőkéjét” pedig a Zirc és Vidéke ÁFÉSZ adta, amely egyéves
reklámfelületet kötött le, ebből tudták biztosítani a minimális
műszaki feltételeket. Aztán a többéves hirdetési bevételekből
folyamatosan sikerült fejleszteni a stúdiót, nemsokára már
saját kamerára is szert tehettek.
A televíziós stábot is nagyjából az a csapat alkotta, amely
az „A BULIT”-t és a vásárt szervezte. Sorolják a neveket,
Koósné Stohl Ilona, Encz Ilona, Müller Anikó, Koós Gábor,
Kaszás Béla alkották a törzsgárdát, és nagyon sokan voltak,
akik
külsősként
közreműködtek
a
szerkesztésben,
hírolvasásban, szerepeltek a műsorokban. Az alapítók közös
célja az volt, hogy itt helyben és minél gyorsabban eljuttassák
az információkat a város lakosságához.
A helyi tévé három-négy évig működött Mühlbauerék
lakásán, majd az apátsági épületben kaptak helyet egy stúdió
kialakítására. A jelentős világítási igények miatt itt szinte
teljesen újra kellett szerelni az elektromos hálózatot, ebben
nagy segítségükre Valler János volt, aki egy újabb jó példa
arra, hogy rokonok, barátok összefogásával sok mindent el
lehet érni. Színes volt a kínálat, szórakoztató, gyermek-,
vallási témájú műsorok, ünnepi előzetesek kerültek
képernyőre. Minden héten tartottak szerkesztőségi
értekezletet, volt, amikor be lehetett telefonálni és játszhattak
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is a helyi tévénézők. Filmeket béreltek és adtak le a hétvégi
adások után, a kazettákat a negyvenlakásos épület
tetőterében lévő fejegységnél cserélték, sokszor a kései
órákban. Ágnes arra is emlékszik, hogy a „premier” utáni
második vetítési lehetőséget az apátsági épületben működő
szakmunkásképző intézet kollégistáinak adták.
– Teljesen alulról jövő civil kezdeményezés volt, majd
amikor már különböző engedélyeket kellett beszereznünk,
alapítványi keretek közé került a televízió. Aztán a törvényi
változások következtében az alapítványok nonprofit
szervezetekké váltak és hirdetési bevételeket nem szedhettek.
Így nem volt más lehetőségünk, minthogy felkínáljuk a
működtetést az önkormányzatnak – idézik fel a kilencvenes
évek közepén történt változásokat az alapítók. A mai napig
városi fenntartásban, jelenleg a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységeként
működő városi televízió első stúdióvezetője Bánki Péter volt,
őt követte intézményvezetőként Ottó Péter, jelenleg pedig
intézményi egységvezetőként Szalontay Szilvia látja el a
vezetői feladatokat.
Mühlbauer József és Mühlbauerné Horváth Ágnes a mai
napig otthon szerkesztik a képújságos oldalakat és vezérlik a
rendszer működését. Mintegy nyolc-tíz év kellett ahhoz, hogy
tizennégy településre kiterjesszék a hirdetési felületeket, és
nem felejtik el, hogy tíz faluba heti két alkalommal floppylemezen szállították ki az anyagokat. Tartottak tőle, hogy az
internet térhódításával megszűnik az információknak ez a
forrása, de a világháló egyúttal a javukra is vált, hiszen ezen
keresztül tudnak kapcsolatot tartani a vidéki rendszerekkel.

1989. december 4-én – éppen Borbála, a bányászok
védőszentjének napján – jelent meg a képújság Zircen, és
büszkék arra, hogy azóta folyamatosan jelen vannak a
kábeltelevízió felületén.
Köszönettel tartoznak a Kábelszatnak is, amely nagyon
sokat segített a kábelhálózat bővítésében, a kiépítésekben, a
stúdiókapcsolat kialakításán, és hangsúlyozzák, a mai napig
bizalommal fordulhatnak hozzájuk, ha valamilyen probléma
merül fel a rendszerben.
Amikor a legkedvesebb emlékükről kérdezem a
házaspárt, Ágnesnek egy élő adás ugrik be, ami hallatlan
izgalmat is jelentett a számukra. A stúdióban ültek körben
egy szőnyegen, beszélgettek, s Queen-emlékkoncertet
sugároztak. A műsorok összeállításának pillanatai is
emlékezetesek maradnak: vajon milyen lesz a fogadtatás a
tévénézők körében? Bozsó egy mondatba önti az általuk
megálmodott és létrehozott televízió helyi társadalomra
gyakorolt hatását: – A kilencvenes évek elején, közepén óriási
dolognak számított, hogy bekapcsolta valaki a televíziót
Erdőalján, és látta, hogy ott szerepel az unokája az Anyáknapi műsorban.
Ha volt is ismétlésük az adásoknak, a közös alkotómunka
során átélt szép pillanatokat nem lehet semmilyen
kommunikációs eszközzel megörökíteni és megismételni, de
bennük él, ahogy azokban is, akik várták, nézték és
megszerették egy helyi közösség televíziós műsorait.

Barátok közé került a Bányász-kupa

A VIII. Bányász Emlékkupa végeredménye: 1. Barátok
FC, 2. Családok, 3. Péntek FC. A helyezett csapatok
dísztárgyat és Zirc Város Polgármesterének oklevelét vehették
át az eredményhirdetésen. Különdíjak is kiosztásra kerültek,
a „Gólkirály” tíz találattal Nagy Márton (Péntek FC) lett, a
„Legjobb mezőnyjátékos” elismerésben Hoffer Levente
(Barátok FC) részesült, míg a „Legjobb kapus” címet ifj.
Budai Attila (Családok) érdemelte ki. (kg)

Nyolcadik alkalommal rendezte meg Zirc Városi
Önkormányzat
a
Bányász
Emlékkupa
teremlabdarúgó-tornát. A versenynek a Zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola Rákóczi téri tornaterme adott helyet.
Városlődről vándorolt vissza a vándorserleg Zircre,
melyért ezúttal öt csapat szállt harcba. A megszokottól eltérő
alacsonyabb részvételi arány ellenére a torna nem vesztett a
színvonalából, küzdelmes, nem utolsósorban sportszerű
mérkőzéseket láthatott a közönség.
Az alapszakaszban körmérkőzéses rendszer érvényesült,
azaz mindenki játszott mindenkivel, majd ezt követték a
helyosztók az 1-2. és a 3-4. helyezett között. A bronzmeccset a
Péntek FC nyerte a Fiatalok fantázianevű csapat ellen, a
döntőben pedig a több korábbi Bányász Emlékkupa-győztes
játékost soraiban tudó Barátok FC 2:1 arányban
diadalmaskodott a többek között négy apa-fiú párost,
testvérpárt is felvonultató Családok csapatával szemben.

Kelemen Gábor

IRO D ALM I P E RC

HARMINCHÁROM ÉVIG
ZIRC VOLT OTTHONOM…
Harminchárom évig Zirc volt otthonom,
Ahova ma már kevesebbszer járok,
Mert nyolcadik éve immár itt lakom
Az Alföld Gyöngyszemében. Itt járkálok
Gyula utcáin, de behunyt szemeim
Felidézik Kéttornyú Bazilika
És az Arborétumi emlékeim,
Melyek nem tűnnek el belőlem soha.
A Természettudományi Múzeum
Őskövületei, Tonna és Mázsa
Sem feledhető, mert ma már Unikum.
Cuha patak csobogását is hallom,
Hiszen ki tudná ezt elfelejteni:
Zirci létem minden percét vállalom.

Ifj. Nagy Bálint (Valentinus)
A torna-győztes Barátok FC csapata a vándorserleggel

Gyula. 2020. 01. 28. Kedd Reggel 7:05
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Sakkoztak és rejtvényt fejtettek a nyugdíjasok
Immár hagyományosan városunk adott otthont a
Nyugdíjasklubok megyei sakk- és rejtvényfejtő
versenyének, mely az első rendezvénye az
esztendőben a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek”
Veszprém Megyei Egyesületnek.
A társszervező Zirc Városi Nyugdíjas Klub részéről Pék
László klubvezető köszöntötte a Békefi Antal Városi Könyvtár
közművelődési klubtermében összegyűlt versenyzőket.
Ottó Péter polgármester örömét fejezte ki, hogy ilyen
sokan elfogadták a meghívást, a megye több településéről
eljöttek Zircre, hogy összemérjék tudásukat különböző
kategóriákban, és találkozzanak, beszélgessenek egymással,
eltöltsenek városunkban egy tartalmas napot. Kiemelte, hogy
ez az első rendezvény a megyei egyesület naptárában, ami
jelzi egy kicsit a tavasz eljövetelét is. Hozzátette, hogy bár
csalóka az időjárás, ezen a napon egészen tavaszias arcát
mutatta, és a mögöttünk hagyott téliesnek nevezett
időszaknak remélhetőleg vége van. Az idei évben megvalósuló
további programokhoz nagyon jó kedvet és egészséget kívánt.
A főszervező Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém
Megyei Egyesület részéről Paulics István elnök szólt a
résztvevőkhöz. Nőnap alkalmából külön köszöntötte a
hölgyeket, majd bemutatta a zsűri tagjait. Czingler Sándor a
fontosabb technikai információkat ismertette. A versenyzők
ezúttal is három kategóriában mérték össze tudásukat.
A verseny végeredménye: Keresztrejtvény: 1. Márton
Lászlóné, 2. Boa Éva, 3. Gyarmati Lászlóné. Sakk: 1. Kurics
László Endre. Sudoku: 1. Madarászné Kajdacsy Ágnes, 2.
Dukán József, 3. Martonné Papp Éva.

A helyezettek mindhárom kategóriában érem- és
oklevéljutalomban részesültek, a keresztrejtvényfejtő-verseny
dobogósai és a sakkverseny győztese különdíjként egy-egy
kerámiát is átvehettek az eredményhirdetésen.
A Zirc Városi Nyugdíjas Klub tagjai jó házigazdaként
minden
résztvevőt
megvendégeltek
–
vállalkozói
felajánlásnak köszönhetően finom sütemények is kerültek az
asztalra –, a hölgyeket pedig egy kis ajándéktárggyal lepték
meg a nőnap alkalmából.
KG

Dobogós bajnoki helyek és magyar válogatottság
Már öt éve jelen van a balatonfűzfői székhelyű Balaton
Vízilabda Klub városunkban. Az edzések számát ugyan
kényszerű oknál fogva csökkentették, de továbbra is
látogatják a foglalkozásokat a zirci gyerekek, a
korosztályos
csapatokba
pedig
beépült,
sőt
meghatározó játékossá vált több olyan fiatal, aki a
Tanuszodában kezdte a vízilabdát.
– A két edző közül, akik a foglalkozásokat végezték Zircen,
már csak egy maradt, ezért az edzéseket is csökkentenünk kellett
és a gyermekek száma is megcsappant – értékeli a jelenlegi
helyzetet Kerekes Csongor, a Balaton Vízilabda Klub elnöke.
Ugyanakkor hozzáteszi, azok a zirci vagy a vízilabdát az itteni
Tanuszodában kezdő gyerekek, akik átjárnak hozzájuk Fűzfőre,
igencsak szép karriert futottak be, mindenkiről elmondható,
hogy oszlopos tagja a korosztályos csapatának, illetve Maser
Márk személyében válogatott játékosuk is van a 2006-os
korosztályban. A 2018-ban Zircen az év sportolójának is
megválasztott fiatalember a dunántúli tehetséggondozó
programba már benne volt korábban, az új esztendő pedig nem
is indulhatott volna szebben számára, hiszen januárban az
országos válogatottba is bekerült.
Mellette még Szabó Bence, Klespitz Milán, Müller Zsombor,
Király Csenge, Molnár Hanna, Molnár Luca, Molnár Hunor,
Németh Robin nevét emeli ki az elnök, összesen tizenöten
látogatják a balatonfűzfői edzéseket Zircről és a környékből. A
Tanuszodában hetente egy alkalommal, szerdán délután négy
órától tart foglalkozást Heffler Péter, a csatlakozási lehetőség
pedig folyamatos, a lényeg csak annyi, hogy merjen belemenni a
vízbe a gyermek.
A klubelnök úgy látja, hogy az elmúlt évben egy kicsit
visszaesett a teljesítményük, mert nem szereztek bajnoki címet,
de azért van mivel büszkélkedniük, hiszen majdnem az összes
korosztályos csapat dobogós helyen végzett a 2018–2019-es
szezonban, és valamennyi bajnokságban a felsőházba tudtak

Ennek a csapatnak mintegy a fele Zircen sajátította el a
sportág alapjait és meghatározó játékossá váltak (Fotó: BVK)

kerülni. A serdülő és az ifjúsági csapat második, a gyermek III. és
a gyermek I. korosztály harmadik helyen végzett és a gyermek
IV. korosztályos csapat sem maradt le sokkal a dobogóról,
negyedikként fejezte be a versengést.
A Balaton Vízilabda Klub mintegy száz tagot számlál, három
edzővel – egy úszó- és két vízilabdaedzővel – dolgoznak,
összesen tíz csapatot foglalkoztatnak. A jelenleg is folyó
bajnokságban az a céljuk, hogy megismételjék a tavalyi jó
szereplést, vagy esetleg javítsanak is rajta. Négy színtéren is
aspiránsok a bajnoki cím megszerzésére, és valamennyi
kiírásban, ahol érdekeltek, jó eséllyel pályáznak a dobogós
helyekre a fűzfői klub fiataljai.
A klubvezetés bizakodik, hogy megépül Zircen az új
Tanuszoda, ami további lehetőségeket teremthet, a nagyobb
medencének köszönhetően más korosztályokkal is tudnának
foglalkozni. (kg)

