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Kedves Zirciek! 

 
Már lassan két hét telt el azóta, hogy az új koronavírussal 

kapcsolatban mindannyiunk életét meghatározó intézkedések 
születtek. Leálltak az intézmények, a gyermekek otthon 
maradtak, velük együtt a felügyeletüket ellátó szülők, s 
ismerkednek a megváltozott helyzet új kihívásaival, a digitális 
oktatás és tanulás feladataival. A világ a feje tetejére állt. A 
szülők részéről gyakran elhangzó klasszikus kérdést: “Mi volt az 
iskolában?” Felváltja a: “Milyen feladatokat kell ma 
megoldanunk?” A szülők maguk is tanulókká, illetve oktatást 
támogató pedagógusokká váltak. Tanulóidő ez most 
mindenkinek. 

A veszélyhelyzeti üzemmód alkalmazkodást, türelmet, és 
felelős gondolkodást igényel mindenkitől. A vírus által leginkább 
veszélyeztetett szépkorú embertársainkra különösen figyelnünk 
kell. “Maradjanak otthonaikban!” – hangzott el a felhívás 
számtalanszor, minden csatornán, médián, s a közvetlen 
megkeresések során. Zircen több mint ezer fő 70 éven felüli 
személy él. Az önkormányzati intézmények munkatársainak a 
közreműködésével – amit ezúton is köszönök nekik – 
személyesen is felkerestük őket, s felhívtuk a figyelmüket arra, 
hogy kérjenek segítséget tőlünk, ha családtagjaik, jó ismerőseik 
által nem megoldható a napi életvitelhez feltétlenül szükséges 
bevásárlásaik intézése. Időközben megjelent többek között az a 
rendelet is, amely a polgármesterek feladatává teszi a 70 éven 
felüliekről történő gondoskodást. Zircen ennél is bővebb körben 
ajánlottuk fel segítő közreműködésünket, s igény esetén minden 
65 év feletti személyre, valamint a krónikus betegséggel 
küzdőkre, illetve mozgásukban korlátozott személyekre is 
kiterjed a segítség. Ez alatt a munkatársaink személyes 
közreműködésével lebonyolított beszerzéseket kell érteni, azaz 
bevásárlást az idős személy helyett. A félreértések elkerülése 
érdekében kívánom megjegyezni, hogy ez költségátvállalást nem 
jelent, a saját igényű beszerzéseket mindenkinek magának kell 
finanszíroznia. Ezúton is kérem, maradjanak otthon, s ha ehhez 
az kell, éljenek a felajánlott segítséggel! Ne kockáztassanak 
feleslegesen! Nem tudhatjuk, hogy akivel találkozunk az utcán, a 
boltban, bárhol, nem hordozza-e magán észrevétlenül, akár 
tünetektől is mentesen, a kellő elővigyázatosságról könnyen 
megfeledkező, gyanútlan emberekre “átragadó” vírust. A 
betegség egyre dinamikusabb terjedéséről szóló hírek szerint a 
koronavírus már bárhol ott lehet az országban, akár nálunk is. 
Olyan ez, mint amikor a gyermek berottyant a pelusba, a szagát 
csak bizonyos idő elteltével érezzük. Jelenleg nem tudunk Zircen 
koronavírussal fertőzött személyről. „Nem tudunk róla”, nem azt 
jelenti, hogy nem lehet, nincs esetleg. Amit tudunk – mert 
szükség esetén az ellátásukról szintén a polgármesternek kell 
gondoskodnia –, hogy két személy van otthonában hatósági 
karanténban, egy személy esetében pedig már lejárt a korlátozó 
intézkedés. Mindannyian külföldről tértek haza, jól vannak, 
tüneteik nincsenek. 

Zircen is – ahogy az ország több településén – megkezdődött 
az üzletekben hiánycikké váló arcmaszkok készítése. A szociális 
szolgáltató intézményünk munkatársai mellett a Gyűszűkék 
Foltvarró Klub tagjai és mások is varrják már a maszkokat. A 
segítőkészség ezen felül is több területen megmutatkozik. Sokan 
tettek közvetlen felajánlásokat (önkéntes munka, eszköz, fuvar, 
stb.) amit ezúton is köszönök! Jó tudni és érezni, hogy ha a 
helyzet úgy kívánja, milyen sok emberre lehet 
számítani. 

A város az elmúlt hét végére elcsendesedett, s már az átlagos 
szombat délelőtti forgalmat sem lehetett megtapasztalni, talán 
lecsengőben van az a bevásárlási láz, ami hétközben, egyes 
üzletekben a karácsony előtti időszak napi forgalmának akár 
többszörösét is jelentette. Bízom benne, hogy lassan kezdjük 
elhinni, hogy ha az üzletek, gyógyszertárak ilyen rohamot is 
képesek voltak kezelni, a lakosság folyamatos ellátásának a 

jövőben sem lesz akadálya. Nem a világvégére kell készülnünk 
“M-zárolt” készletek otthoni felhalmozásával, hanem közös 
egészségügyi érdekünk céljából egy lelassuló, otthonainkhoz 
kötöttebb, a személyes találkozásokon alapuló emberi 
kapcsolataink beszűkülésével járó időszakra. Persze, ami az egyik 
oldalon elvesz, az a másikon akár adhat is. A virtuális tereken 
alapuló kapcsolattartás, a közösségi oldalakon folyó élet, az 
elektronikus kommunikáció további széleskörű fejlődésére lehet 
számítani. (Nem is tudom, mi történt volna az emberiséggel, ha 
egy hasonló helyzet 30-40 évvel ezelőtt alakult volna ki, 
akkoriban valóban nem maradt volna más kapcsolattartási 
lehetőség a külvilággal, mint a füstjelek, a postagalamb, esetleg 
egy-egy háztartásban a vonalas telefon.) “Nincs az a rossz, 
amelyből ne születhetne valami jó…” Próbáljuk jelen 
helyzetben is megtalálni azt. Az ember számára időnként úgy 
tűnhet, mintha mai (tegnapi) rohanó világunk nem szólna 
másról, mint a fogyasztói társadalmak őrült mókuskerekébe 
kényszerülő emberéről, ahol a cél, hogy keress és fogyassz, ha 
kell, ha nem, gyakran nem a valós szükségleteknek, hanem a 
társadalmi “elvárásoknak”, mintáknak megfelelően. Dolgozunk, 
robotolunk, mindig szaladunk valahová, valami után napról 
napra megállás nélkül reggeltől estéig, s közben észre sem 
vesszük, hogy a nagy rohanásért mennyi mindent feláldozunk. 
Futunk a boldogság illúziója után, amit úgy gondoljuk, 
megválthatunk a megkeresett pénzzel, s az áruval, amit abból 
gyakran feleslegesen birtokunkba veszünk. Ez a jelen 
kényszerű időszak megtaníthat minket arra, hogy 
vannak fontosabb dolgok is, lehet és az adott 
szituációban kell is másképpen élni. Egy kicsit olyan lehet 
ez – ha úgy akarjuk –, mint az adventi várakozás nagykönyvben 
megírt, de csak kivételes esetekben megélt időszaka. Amikor az 
embernek a bevásárlási láz őrült rohanásából, az 
ajándékbeszerzés versenyéből kellene kiszakadnia, hogy kicsit 
lelassuljon, s a legfontosabbat, időt adjon az odafigyelésre 
szerettei és saját maga számára. Oly gyakran halljuk, hogy 
semmire nincs időnk, valószínűleg most a legfontosabbakra, 
közvetlen környezetünkre, családunkra lesz. Éljük ezt meg minél 
pozitívabban, töltekezéssel, türelemmel és nagyon sok szeretettel 
egymás irányába! Odakünn pedig, majd idővel elvonulnak a 
felhők, s ismét kisüt a nap, s ha készek leszünk rá, lelkiekben 
gazdagabban, esetleg korábbi életvitelünket is újragondolva 
válhatunk képesekké a talmi helyett, az igazi értékek 
felismerésére, hogy emberibben, másokra talán jobban 
odafigyelve, több megértéssel tudjuk folytatni az előttünk ismét 
kitáruló nagyvilágban életünket. 

S mindeközben nagyon sokan vannak, akik nem 
otthonaikban, hanem mindannyiunk szolgálatában, megfeszített 
munkával az első vonalban lesznek, akik nélkül valóban leállna 
minden. Ők azok, akik a létünkhöz feltétlenül szükséges 
területeken dolgoznak, biztosítják továbbra is a legalapvetőbb 
közszolgáltatások igénybevételét, termelnek, gyártanak, 
élelmiszert, gyógyszert állítanak elő, szállítanak, értékesítenek, 
ápolnak, gyógyítanak, mentenek, gondoskodnak 
biztonságunkról, működtetik az alapvető közműveket, azaz 
körülményektől függetlenül folyamatosan szolgálnak. 
Köszönet mindannyiuknak! Legyünk hálásak Nekik, s adjunk 
meg minden támogatást, hogy továbbra is tehessenek értünk! A 
legfontosabb, amivel segíthetjük áldozatos munkájukat, hogy 
feleslegesen nem terheljük Őket. Bevásárlásainkat a napi szintről 
heti egy-két alkalomra próbáljuk korlátozni, ha közreműködést 
igénylő egészségügyi problémánk adódik, nem személyesen, 
hanem telefonon keressük orvosunkat, halasztható ügyeink 
intézését későbbre tesszük, a feltétlenül szükséges szintre 
korlátozzuk a személyes kontaktusaink számát, betartjuk a 
járványügyi előírásokat, azaz megteszünk mindent annak 
érdekében, hogy ne fertőződjünk, s ne fertőzzünk. 

 
Vigyázzunk Egymásra! 

Ottó Péter polgármester
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TÁJÉKO ZT ATÁ S 
 
Magyarország Kormányának a Veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel – 2020. március 11. 
napján – kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a zirci és Zirc járási állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Zirc Város Polgármestere az 
alábbi intézkedéseket rendelte el: 

1.) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 
45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján a Zirci Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde Zirci székhely intézményében (8420 Zirc, 
Alkotmány u. 12.) 2020. március 17. (kedd) napjától 
határozatlan időre zárva tart. Az intézmény 2020. 
március 16. napján (hétfőn) ügyeleti ellátást biztosított. 

2.)  Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott – a „Zirci 
Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett – Zirci Tanuszoda 2020. március 16. 
(hétfő) napjától határozatlan ideig zárva tart. 

3.) Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott – a „Zirci 
Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett – helyi autóbuszjárat működése 2020. 
március 17. (kedd) napjától határozatlan ideig 
szünetel. 

4.) Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott – a Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ által üzemeltetett 
konyha – a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési 
intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 
1102/2020. (III.14.) Korm. határozatban foglaltak szerinti 
nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben 
történő megszervezésére tekintettel – a gyermekétkeztetést 
déli meleg főétkezést (ebédet) – az általános iskolás és 
középiskolás gyermek részére a szülő/törvényes 
képviselő/gyám kérésére biztosítja a közzétett feltételek 
szerint. A Zirc, Köztársaság u. 3. szám alatti önkormányzati 
konyha 2020. március 17. napjától zárva tart, az 
önkormányzati konyhán dolgozók intézményvezető által 
meghatározott váltott időszakban látják el feladataikat a 
konyha biztonságos működtetése érdekében. Az ebédet 
éthordóban kell elszállítani 2020. március 17. napjától a Zirc, 
Alkotmány u. 16. szám alatti, szakképző iskola konyhából, 
11.30 óra és 13.00 óra közötti időszakban. 

A bölcsődés és az óvodáskorú gyermekek étkezését – a 
Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde zárvatartására 
tekintettel, technikai okok miatt – nem biztosítja. 

Zirc városban a személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátásként biztosított szociális étkezést – további 
intézkedésig – biztosítja. 

A vendégétkezést – további intézkedésig – az 
önkormányzati konyha kapacitásának erejéig biztosítja. 

Utasította az intézményvezetőt az egyszer használatos 
ételdobozok mielőbbi beszerzésére és annak megszerzését 
követően az igénybevevők részére ebéd abban történő 
átadására. 

5.) Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ által működtetett 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központjánál (8420 
Zirc, Alkotmány u. 14.) a személyes kapcsolattartás 
határozatlan ideig korlátozásra került. Az érintettek a 
családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel telefonon 
(88/416-936) vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura 
történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailen 
(csaladsegitozirc@gmail.com) kerül biztosításra a kapcsolat 

és az ügyintézés. Hivatali kapu elérhetőség: ZOSZK, KRID 
azonosító: 541984978. A személyes ügyfélkapcsolat a 
családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel telefonon 
(88/416-936) egyeztetett időpontban, halaszthatatlan ügyben 
– lehetséges. 

6.) Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézmények, a Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal 
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. március 16. 
napjától a látogatók számára zárva tart.  

7.) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban az 
ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától határozatlan időre 
szünetel. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az 
ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – 
mérlegelést követően – lehetséges. 

Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon 
(06-88/593-700, 06-88/593-702) vagy elektronikus levél 
útján – hivatali kapura (ZIRCONK, KRID: 240683711; 
PMHZIRC, KRID: 506293306; LOKUTONK, KRID: 
340672997; PMBORZAVAR, KRID: 302159365) történő 
megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon 
(pmh@zirc.hu) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.   

8.) A Zirci Járás Önkormányzati Társulás által 
fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ (8420 
Zirc, Ady E. u. 3.) által működtetett személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények működése is korlátozásra került 2020. 
március 17. napjától.  Az Idősek Klubja (8420 Zirc, Bajcsy-Zs. 
u. 9.) és a Segítő Kezek Háza (8420 Zirc, Ady E. u. 3.) zárva 
tart. A nappali ellátások biztosítása – idősek nappali ellátása, 
fogyatékos és pszichiátriai betegek ellátása és a fejlesztő 
foglalkoztatás – további intézkedésig szünetel.  A pszichiátriai 
betegek részére biztosított közösségi ellátásban a személyes 
találkozások korlátozásra kerültek. A kapcsolattartás 
elsősorban telefonon történik.  

A támogató szolgálat személyi segítése az önmagukat 
család segítségével ellátni nem tudó ellátottakra korlátozódik. 
A személyek szállítása szünetel. Az intézmény a szociális 
étkeztetést kizárólag kiszállítással biztosítja. Az ebéd helyben 
fogyasztása – további intézkedésig – szünetel. Az intézmény a 
házi segítségnyújtást az egyedül élő idős emberek részére 
biztosítja. 

9.) A Zirci Járás Önkormányzat Társulás által fenntartott 
Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által működtetett 
védőnői szolgálat – a rendkívüli helyzetre tekintettel – 
családlátogatást csak indokolt, halaszthatatlan esetben tesz. A 
személyes tanácsadás a védőnői szolgálat helyiségében – 
további intézkedésig – szünetel.  A tanácsadás telefonon 
kerül biztosításra.  

10.) A 8.)-9.) pont szerinti ellátások tekintetében a 
feladatellátó személyekkel telefonon, vagy elektronikus levél 
útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági 
ügyben e-mailon (segitokezekzirc@gmail.com) keresztül 
történik a kapcsolattartás. Hivatali kapu elérhetőségek: 
ZSZSZK, KRID: 644944981 PMHZIRC, KRID: 506293306. 

11.) Zirc Városi Önkormányzat – az önkormányzati 
körbe tartozó intézmények munkatársainak 
közreműködésével – biztosítja a 65 év feletti, valamint a 
mozgásukban korlátozott vagy krónikus betegséggel 
küzdő zirci lakosok részére, az életvitelhez feltétlen 
szükséges élelmiszer, gyógyszer vagy egyéb 
fogyasztási cikkek beszerzését, amennyiben ezek 
beszerzését nem tudják hozzátartozóik, ismerős 
segítőik közreműködésével megoldani. Ezen ellátásra 
vonatkozó igényt a +36-20/563-2208 telefonszámon vagy a 
koronasegitseg@gmail.com E-mail címen lehet jelezni. 

12.) Zirc Városi Önkormányzat hivatalos kommunikációs 
csatornája: a város honlapja (www.zirc.hu), Zirc Városi 
Önkormányzat Facebook oldala, valamint a helyi képújság és 
televízió.  

 
Bereczkiné Papp Krisztina  

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője 
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Ezt a napot mi, magyarok hoztuk létre 
 
– 1848 öröksége utat mutat a függetlenség, a szabadság, 
az ország átalakítása, felemelése irányába. Minden 
jó érzésű magyar ünnepel március 15-én, ha 
máshogy nem, a szívében. A forradalom és a 
szabadságharc egyszerre szimbolizálja az ország 
függetlenségét és az egyéni szabadságot.  
 

Hellebrandt Ferenc, Zirc város alpolgármestere mondta 
ezeket a gondolatokat az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharcra emlékező beszédében, mely szűk körben, a 
helyi televízió nyilvánossága előtt került megtartásra a 
koronavírus veszélyei miatti elővigyázatosságból.  

„Vannak napok, melyek nem szállnak el…” – az ünnepség 
szónoka Juhász Gyula: Március idusára című verséből 
tolmácsolt egy részletet, majd hozzátette: e napok eseményei 
százhetvenkét évvel ezelőtt történtek, de nem csökkent 
semmit az ünnep fénye, mert Petőfi Sándor és honfitársai 
valóban hősként dacoltak a túlerővel annak érdekében, hogy 
olyan Magyarországon élhessünk, amelyhez méltó minden 
embertársunk. Szabadságvágyról, tenni akarásról adtak 
példát, megmutatták a magyarságnak, hogy érdemes harcolni 
a jogainkért.  

Felidézte a történelmi eseményeket, hogy 1848 tavaszán 
Európa több országában forradalom volt, és március 14-én 
jutott el Pestre a bécsi forradalom híre. Ez arra buzdította a 
magyar fiatalokat, hogy nyilvánosságra hozzák a tizenkét 
pontban megfogalmazott követeléseiket, és harcoljanak azok 
valóra váltásáért. Emlékeztetett, hogy Petőfi eredetileg a 
Nemzeti Dalt „Rajta magyar” kezdettel írta le, majd egy 
tollvonással húzta át és írta le „Talpra magyar”-ra.  

„Mert a magyar mindig talpra áll. Akkor is és most is. 
Március tizenötödikét nem lehet feledni. Nem is kell 
elfeledni, ezt a napot mi, magyarok hoztuk létre. Kezdték a 
márciusi ifjak, és azóta az eszmeiségét nem feledő magyar 
lelkű emberek, akik ugyanilyen szabad, önálló, tiszta lelkű 
Magyarországot akarnak, akarunk, mint 1848-ban. Sokszor el 
akarták tőlünk venni ezt a napot, de nem hagytuk. A mi 
szabadságunkat jelenti, mert követhető normákat jelent 
magyarságunk számára. A kokárda és a zászlónk színe 
üzenet: a piros erőt, a fehér hűséget, a zöld reményt küld 
nekünk 1848-ból. Mindhárom olyan erény, amely nélkül nem 
lehet igaz lelkű emberként élni” – hangsúlyozta beszédében 
városunk alpolgármestere.  

 

 
 
Hellebrandt Ferenc rámutatott arra is, hogy a magyarok 

a sok évszázados szenvedés és kitartás dacára mindvégig 
talpon maradtak, azért, mert nem engedtünk ’48-ból. „Ma 
sem engedünk, mert amíg pici magyarságtudattal dobog a 
szívünk, addig nem csupán egy országban élhetünk, hanem 
egy hazában. A haza pedig nem eladó. Éljen a magyar 
szabadság!”.  

A koszorúzás szintén szűk körben történt a Március 15. 
téren történelmi nagyjaink szobránál. Zirc Városi 
Önkormányzat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci 
Járási Hivatala, a Zirci Országzászló Alapítvány, az Országos 
Széchenyi Kör Zirci Csoportja, a Fidesz-KDNP helyi 
szervezete és Zirc város egyik díszpolgára helyezte el az 
emlékezés koszorúit.   

 

 
 

A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola tanulóinak az elmaradó városi ünnepségre 
összeállított műsorának próbájáról a Stúdió KB városi 
televízió felvételt készített, mely aztán adásba is került. A 
diákokat Géring Klára és Szautnerné Szekrényes Veronika 
pedagógusok készítették fel. A közönség hiányában is nagy 
lelkesedéssel, bátran kiállva idézték meg színvonalas 
előadásukban a történelmi eseményeket.  

Az óvodások, iskolások nemzeti színű zászlócskákat 
helyeztek el a történelmi emlékhelynél.  
 

 
   

A középiskolai tanulmányi ösztöndíjak ünnepélyes 
átadására sem kerülhetett sor az ismert okok miatt. A diákok 
postai úton kapták meg az oklevelet. Zirc Városi 
Önkormányzat 2020. első félévében 21 középiskolást 
részesített ösztöndíjban, ők: Balázs Márton, Biber Cintia, 
Bittmann Panna, Detre Csongor István, Dublecz Márk, 
Hamvasi Gréta Virág, Kapitány Dorottya, Klein Vivien, 
Lekrinszky Anett, Majer Szabolcs, Molnár Petra, Oláh Lili, 
Palánkai Tünde Orsolya, Radányi Sára, Skobrák Erik Zsolt, 
Skobrák Vivien Anasztázia, Somogyi Gergő, Sömjén Máté, 
Szilágyi Zalán, Tribel András, Vajcs Luca.   

 
KG
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Hoteleket építettek a rovarok fennmaradásáért 
 
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma az 
idei évben is csatlakozott a Beporzók Napjához, 
melyet minden évben március 10-én tartanak.  
 

– A Beporzók Napját 2018 óta ünnepeljük 
Magyarországon, ez a jeles nap a beporzó rovarok 
fontosságára és veszélyeztetettségére hívja fel a figyelmet – 
mondta el érdeklődésünkre dr. Kutasi Csaba, a helyi 
programot szervező intézmény entomológus igazgatója. 
Hozzátette, a különböző földrészeken végzett, hosszú távú 
kutatások azt bizonyítják, hogy az elmúlt harminc év alatt a 
világon negyven százalékkal csökkent a rovarok száma, s ezzel 
együtt a beporzók száma is jelentősen alább esett. Ez a 
sajnálatos folyamat a biodiverzitás csökkenését is magával 
hozta, hiszen a Földön leírt fajok hatvan százalékát a rovarok 
adják.  

Ennek oka elsősorban abban rejlik, hogy egyre kevesebb 
természetes élőhelyet találunk a környezetünkben. Ilyen 
élőhelyet próbál létrehozni az az „elvadult kockaként” 
emlegetett kaszálatlan terület, amelyet a múzeum is 
meghagyott az udvarán a tavalyi évben megépített rovarhotel 
körül. Az igazgató sorolja, hogy közvetlen környezetünkben 
mi mindent tehetünk a rovarok fennmaradásáért, így például 
fontos, hogy ne vágjuk nagyon alacsonyra a füvet. Hagyjunk 
kis helyeket a kertünkben, ahol a növények virágozni tudnak, 
ezáltal élőhelyet teremtünk a beporzók számára is. Javasolja, 
hogy ültessünk olyan növényeket, amelyek sok virágport 
termelnek, nektárt nyújtanak. A rovarok nagyon szeretik 
például a nyári orgonát, a levendulát.   

A rovarhotelt azért hozták létre, mert egyre kevesebb a 
rovarok számára az olyan hely, ahol meghúzhatják magukat 
és szaporodhatnak. A múzeumi „szálláshelyre” természetesen 
nem a szúrós természetük miatt kevésbé kedvelt társas 
darazsakat várják, hanem azokat a magányos hártyás szárnyú 
rovarokat, amelyek a hotelben elhelyezett lakócsövecskékbe 

rakosgatják be a petéiket. A „hotelszobák” különféle 
anyagokból, így például szalmából, nádból, gyékényből, 
tobozból, csigákból készültek, s egy lyukas téglában is helyet 
bérelhetnek maguknak a beporzó fajok.  

A közművelődési teremben tartott kézműves-foglalkozás 
keretében a programon résztevők is megépíthették maguknak 
otthonra a saját rovarhotelt, hogy már kora tavasztól segítsék 
a szelíd beporzók szaporodását az udvaron, erkélyben, vagy 
éppen az ablakpárkányon. Emellett rovarcsáp-fejdíszeket is 
alkottak, az újrahasznosított pillepalackok pedig a rovarhotel 
„építőanyagát” képezték, a rovarok fennmaradása mellett a 
környezettudatosságra is figyelve.   

KG 

 
 

 

Megújult a Kistemplom előtti bejárat  
 

 
 
Befejeződött a közelmúltban a Kistemplom előtti bejárat 
térkövezése, vízelvezetése. Társadalmi munkával és egyéb 
támogatással többen is hozzájárultak a felújítási munkához. A 
fő kivitelező Bittmann Károly volt, rajta kívül Bittmann 
Balázs, Bittmann Ervin, Dombi Ferenc, Imrefi Mór atya, 
Kiss Ferenc, Kovács Péter, Kukoda Vilmos, Máj János, Máj 
József, Palkovics János, Palkovicsné Horák Zsuzsanna, Péczi 
Katalin, Udvari Rudolf, valamint az Ihász Tüzép segítette a 
Zirci Egyházközséget. A képen Bittmann Károly (jobbról) és 
Máj János a munkálatok zárásaként helyére teszik a kishidat 
(Fotó: Dombi Ferenc) 

Dr. Kutasi Csaba mutatja, hogy milyen anyagokkal 
bélelték ki a hotelt, ahol szaporodhatnak a rovarok 
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Korszerű múzeum jön létre Zircen  
 
Kezdetét vette a Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház felújítása, mely a „Komplex 
turisztikai fejlesztés Zircen” elnevezésű projekt fő 
elemét képezi. Új terek jönnek létre, korszerű 
körülmények közé kerül városunk egyik 
nevezetessége.     
 

Zirc Városi Önkormányzat összesen 418 507 450 forintos 
támogatást nyert el turisztikai fejlesztésre a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében, melynek 
eredményeként – a már folyamatban lévő múzeumi felújítás 
mellett – megtörténik a városközponti parkoló fejlesztése, 
szabadtéri színpad létesül hang- és fénytechnikával, lovasok 
és kerékpárosok számára is jól használható túraútvonal kerül 
kijelölésre a város körül.  

A projekt fő elemét az elmúlt évtized során folyamatos 
megújulás alatt álló, Reguly-múzeumnak helyet adó épület 
fejlesztése képezi: ennek során a főépület teljesen átalakításra 
kerül és a földszintes utcai épületrészben lévő eddig még 
fejlesztéssel nem érintett helyiségek is megújulnak. A terek 
bejárhatóságához szükséges belső bontások, szigetelések 
kialakítása után múzeumshop, recepció, turisztikai iroda, 
kávézó létesül, új kiállítóterek jönnek létre.   

A következő lépésben az új tereket töltik meg kiállítással: 
a földszinten Bér Júliának, a Zirchez sok szállal kötődő 
festőművésznek szentelnek egy emlékszobát. Az emeleten 
megismerhetik a látogatók a Reguly-családfát, a zirci apátság 
apátjait, majd egyre távolodva Finnországba és Szibériába is 
el lehet jutni, ahol a medvekultuszba, a hanti életmódba 
nyerhetnek bepillantást. Közben számos tudományos 
bemutatótéren vezet az út: lesz a nyelvek összehasonlítására 
alkalmas „nyelvfa”, Reguly Antal térképészeti munkásságához 
kapcsolódó makettek, mindezek a mai kornak megfelelően 

látványos, interaktív módon.  A Reguly Antal életét és 
munkásságát bemutató állandó kiállítás a fejlesztés ideje alatt 
szünetel, hogy aztán a megújult épületben egy teljesen új, 
modern tárlat nyissa meg kapuit „Regulyverzum” címmel: a 
házban született kutató életére, útjára alapozva fogják 
végigvezetni a látogatókat, térben és időben is követve Reguly 
közel 200 éve bejárt útját.  

A jelenlegi kivitelezéssel párhuzamosan indul a projekt 
többi elemének a kialakítása is, ezekkel együtt, a tervek 
szerint 2020 szeptemberére várható a turisztikai beruházás 
zárása. (kg) 

 
 
Mobiljegy és tanszüneti menetrend 
az autóbusz-közlekedésben 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az 
autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli 
intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentessé vált 
a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán. Március 25-
től pedig tanszüneti menetrend lépett érvénybe. 

A mobiljegy-vásárlás bevezetésével egyidőben a társaság 
minden helyi, országos, regionális és távolsági járatán 
felfüggeszti az első ajtónál történő felszállást, a 
járművezetőket szalagkordonnal határolják el az utastértől.  

Az új intézkedéssel kapcsolatban bővebben a 
volanbusz.hu/koronavirus oldalon lehet tájékozódni.  
 
  
Későbbre halasztották az óvodai beiratkozást 
 
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, valamint borzavári 
és lókúti tagintézményeinek tervezett óvodai és bölcsődei 
beíratása későbbi időpontra tolódik. A beíratás új 
időpontjáról közleményt fognak kiadni – közölte az 
intézmény vezetése.  
 
 
EBH: szünetel az ügyfélfogadás 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint a megyei 
egyenlőbánásmód-referensek személyes ügyfélfogadása a 
járványügyi helyzetre tekintettel átmeneti időre szünetel.  

Az ügyfelek változatlanul hívhatják az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság ingyenesen hívható zöldszámát (06-80-203939), 
panaszukat pedig postai úton, a hatóság postafiók címére 
(1539 Budapest, Pf. 672) megküldve, illetve ügyfélkapun 
keresztül terjeszthetik elő. 
 
 

Fejlesztették a csapadékvíz-
elvezető rendszert Borzaváron 
 
Borzavár Községi Önkormányzat 50 millió forint 
vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert a 
TOP – Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések konstrukció keretében 
az „Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer 
rekonstrukció Borzaváron” című projekt 
megvalósítására.  
 

A település belterületén több helyen jelentős károkat 
okozott a csapadékvíz, melynek elvezetése a rendszer 
hiányosságai, nem megfelelő állapota miatt problémás 
volt. 

 Ehhez kapcsolódóan további problémákat okozott az 
egyre szélsőségesebb időjárás, ami miatt a belterület egy 
részén, egyes helyeken a csapadékvíz gyakran az úttesten 
folyt – közölte Borzavár Községi Önkormányzat.  

A település észak-keleti részén lévő utcákban összesen 
3 682 méter hosszon történt beavatkozás, részben 
földárok kialakítás-felújítás, részben pedig burkolt 
csapadékvíz-elvezető rekonstrukciója, létesítése. (kg)  

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője és dr. 
Ruttkay-Miklián Eszter múzeumigazgató a bejáráson. 
Háttérben a kivitelező cég képviselői és a városvezetők  
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A Szemmelveisz család Zircen. 3. rész 

 

Dr. Szemmelveisz Ferenc 
(Zirc 1898 –Farkasgyepű 1971) 

 
Szemmelveisz Ferenc annak a zirci 

Semmelweis ágnak a tagja volt, akik 
vérrokonságban álltak Semmelweis 
Ignáccal, a legnagyobb magyar orvossal. 
Édesapja, Szemmelveisz Rezső Rudolf 
(1863-1912) kitűnő, műegyetemet végzett 
építész volt, Zircen sok épület tervezője és 
építője. Tejfel (Taufel) Annával (1868-
1905) kötött házasságából hét gyerek 
született, Ferenc volt az ötödik, aki hét 
éves volt, amikor az édesanyja meghalt. Az 
édesapa, Rezső ezután Budapestre 
távozott, ahol építésügyi irodában 
helyezkedett el. Korán, 49 évesen halt 

meg. Az árván maradt gyerekeket a rokonok nevelték fel. 
A kis Ferenc Veszprémben a piaristákhoz járt gimnáziumba, 

közben a Davidicum nevű, római katolikus intézet növendéke 
volt. Az első világháború alatt behívták katonának, de fiatal 
korára tekintettel munkásszázadba osztották be. Két év után 
leszerelték, majd megkezdte orvosi tanulmányait a budapesti 
orvosi egyetemen, ahol 1924-ben avatták doktorrá. Ő is a Szent 
Rókus kórház szülészetén kezdett dolgozni, ahol híres rokona, 
Semmelweis Ignác és nagybátyja, Szemmelveisz Károly is 
dolgozott. Majd a Bábaképző főorvosa lett Budapesten. 1924-
1926-ig szülész-nőgyógyász volt a székesfehérvári kórházban.  

1926-ban jött vissza Zircre, ahol kórházi alorvosként néhány 
évig dolgozott, közben megkezdte magánorvosi praxisát. 1927-től 
az OTI (Országos Társadalombiztosító Intézet) betegeire is 
kiterjedt az orvosi gyakorlata. Nagybátyja, dr. Szemmelveisz 
Károly zirci kórházigazgató halála után 1934-től, annak betegei is 
hozzá jártak. Egy időben a Vajda Ödön (ma Petőfi Sándor) 
utcában volt a rendelője. Vasúti orvosi megbízást is kapott. A 
háború után körorvosként és bányaorvosként dolgozott 1965-ig. 
Hosszabb ideig Olaszfalu (1941-től), Eplény, Felső- és Alsópere, 
Nagyesztergár, Weim puszta, Bakonynána is a körzetéhez 
tartozott.  

A háború alatt egyedül dolgozott, vasúton, un. hajtányon 
Varsánytól Rátótig látogatta a betegeket. Amikor 1945-ben a zirci 
Vöröskereszt kórházát lebombázták (ma Zirc, József Attila utca 
2. Munkaügyi Központ van a helyén), a betegeket vonatra tették, 
őt és dr. Forst Ferencet kényszerítették, hogy orvosként kísérje a 
vonatot. Már Eplénynél támadás érte a szerelvényt. Ezután 
egészen Szentgotthárdig mentek, ott újra bombatámadás érte a 
vonatot. A betegek szétszéledtek, nem mentek át nyugatra. 
Ferenc doktor gyalog jött vissza Zircre. A zirciek úgy megörültek, 
hogy mindenféle élelmet, krumplit, tojást hoztak neki.  

Feri doktornak nevezték a zirciek. Szerették, azért is, mert 
közülük való volt, becsülték, mert jó diagnoszta volt, figyelt a 
betegekre, ügyelt a gyógyulásukra. A rendelője a Rákóczi tér 
sarkán álló un. Szemmelveisz (később Droksch) ház hátsó 
részében volt, majd a Reguly ház emeletén. A háború után a 
körorvosi rendelő a mai József Attila utca és Bajcsy-Zsilinszky 
utca sarkán álló szép villában volt, amit eredetileg a zirci 
állatorvos, dr. Halász Ferenc építtetett a lányának, Ellának. 

Három orvos rendelt itt, reggel 7-9-ig Szemmelveisz doktor, 9-
11-ig Koller doktor, majd egy harmadik orvos. 

Szemmelveisz Ferencnek két házassága volt. Először ő is a 
zirci Teufel családból nősült, mint édesapja és nagybátyja. A 
legidősebb Teufel lány, Teufel Teréz (Géra) és Lovaghy Sándor 
zirci telekkönyvvezető kisebbik lánya, Lovaghy Ilona (1903-
1933) volt az első felesége. Ilona Budapesten az Országos Magyar 
Királyi Iparművészeti Iskola növendéke volt, szépen rajzolt és 
hímzett. Házasságukból egy kislány született, Szemmelveisz Éva 
(1931-2019). 

 A kis Éva két éves volt, amikor édesanyja Zircen tbc-ben 
meghalt. Később tanítónői képesítést szerzett, majd Budapesten 
férjhez ment Bordás Sándor tanárhoz. Két fiúk született, Sándor 
(1956) és András (1961). A rossz házasság miatt két kisfiával 
1970-ben Svédországba disszidált. Sosem szakadt el a hazájától, 
fiai is hibátlanul beszélnek magyarul. A zirci vonatkozású 
dolgokra külön figyelt, mindent gyűjtött, ami szülővárosával 
kapcsolatos volt. Elizeus atyával lelki rokonság kötötte össze, 
mindketten 1931-ben születtek, és két nap különbséggel haltak 
meg 2019. februárban. Most édesapjával közös sírban nyugszik 
Zircen.  

Szemmelveisz Ferenc második felesége Borenich Irma 
(1907-1995) Győrben végzett tanítónő volt. Zircen ismerkedtek 
meg, amikor Irma testvérét, a zirci majd tési tanító Borenich 
Kálmánt látogatta meg. Házasságukból született Andrea (1938), 
később dr. Wimmer Józsefné, és Péter (1943), aki később 
villamosmérnök lett. A doktor úr és felesége szép családi házat 
épített Zircen, a Damjanich utcában.  

Dr. Szemmelveisz Ferenc 40 éven át végzett odaadó 
munkája után 1965. januártól lett nyugdíjas. „Igazi hivatással 
végezte munkáját, sok emberéletet mentett meg, sok beteg 
gyógyult meg a keze alatt” – meleg szeretettel búcsúztatták a 
zirciek és az akkori községi tanács. Később utcát is neveztek el 
róla Zircen.  

A zirci Szemmelveisz családban élénken élt a legnagyobb 
magyar orvos, Semmelweis Ignác példája. Talán ennek is 
tudható be, hogy több orvos is lett a családban: dr. Szemmelveisz 
Károly, ennek unokája, dr. Köves Péter. Dr. Szemmelveisz 
Ferencnek három unokája, dr. Wimmer Ágnes, dr. Bordás-
Semmelweis Sándor és dr. Bordás-Semmelweis András, 
dédunokája, dr. Fülöp Krisztián is orvos lett. Más 
családtagoknak orvos házastársa lett, dr. Wimmer József, dr. 
Gelesz Éva, dr. Remsey Ernő. 
 
Köszönet a segítségért, és a családi fényképek közreadásának 
lehetőségéért dr. Wimmer Józsefné Szemmelveisz Andreának.  
 
(A Szemmelveisz név írásmódja a család névmagyarosítási 
szándékának a következménye.) 
        

Cuhavölgyi Klára 
 
Irodalom: 
 Remsey Károly: A Semmelweis család adatai. Pécs, 1963. Kézirat. Szerk. 

Szemmelveisz Péter Bp., 1993. 
 Kapronczay Károly: Egy legenda nyomán: a zirci Semmelweisek. 

www.orvostortenelem.hu/tankonyvek/tk-05/ 2002. 178-181 p. 
 Kapronczay Károly: A zirci Semmelweisek. 

real.mtak.hu/25576/1/Semmelweis%20nyomdai%203_05_VEGLEGES.pdf 
 Czeizel Endre: Tudósok, gének, tanulságok. Bp., Galenus, 2006. 
 „Negyven esztendő fehér köpenyben”. Veszprémi Napló 1965. január 10.  

 

          
 

 
A zirci kórház orvosaként, 1930-as évek 

 
Rendelési időben… 

 
Zalai János egykori zirci 

gyógyszerésszel 1970-ben 
Szemmelveisz Ferenc a családjával, 

1960-as évek 
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Legyünk sikeres harcosai a koronavírus elleni küzdelemnek! 
 

 
Háború zajlik a világban, Magyarországon is, így mi 

zirciek is harcosai vagyunk a koronavírus elleni küzdelemnek. A 
jelenleg folyó koronavírus elleni védekezés és annak vezetése 
erősen hasonlítható egy katonai konfliktus megvívásának 
jellemzőihez. Nem vagyok orvos, járványügyi szakember. E cikk 
írásával nem célom felülírni, csupán nyomatékosítani az erre 
illetékesek által már számtalan médiában közreadott betartandó 
rendszabályokat. Csak arra szorítkozom, hogy mint volt aktív 
katona, pályám során tanult és nemzetközi katonai szervezetben 
szerzett tapasztalataim alapján – a teljesség igénye nélkül – 
párhuzamot vonjak a koronavírus elleni küzdelem, valamint egy 
katonai művelet, harc során jellemző hasonlatosságoknak. 

Talán az első és egyik legfontosabb közös vonás a 
felderítés kiemelkedő szerepe. A katonai műveletek sikeres 
megvívásáért kijelölt és felelős parancsnokok, vezetők sohasem, 
és a jövőben sem fognak rendelkezni 100%-ban a hadművelet, a 
harc sikeres megvívásához elegendő információval. Miért? Mert 
nem ismert 100%-os pontossággal az ellenség ereje, 
elhelyezkedése, hol és mikor összpontosítja főerőkifejtését, hol és 
mikor milyen harceszközöket használ, milyen taktikát alkalmaz, 
milyen álcázást, megtévesztő manővert használ stb. A 
hadműveletet, harcot vezető katonának a teljes felderítési adatok 
hiányában is döntést kell hozni. 

 Szinte axióma értékű, hogy a hiányos felderítési adatok 
mellett hozott döntés is sokkal többet ér, biztosítja a sikert, mint 
az időben elhalasztott, vagy meg nem hozott döntés. Jelen 
esetben a koronavírus, mint mindnyájunk közös ellensége nem 
látható – a harcmezőn sem látható a teljes ellenség –, nem 
tudjuk kit, mikor és hol támad. Azt tudjuk róla, hogy lappang, 
álcázza magát, megjelenhet általunk használt tárgyakon, a 
levegőben, közösen használt légtérben, kezünkön, és még ki 
tudja, hol. Támadásával kivárhat megjelenésétől számítva akár 
kettő hetet is. Azt is tudjuk róla, hogy több harcost is 
megtámadhat, eltérő időben és térben, és a támadását észre sem 
vesszük. Álcázza magát azzal is, hogy nem tűnik harcosnak, azaz 
a meg nem betegedett ember tudtán kívül is hordozhatja, ami a 
vírus részéről felér egy alattomos támadással. Azt is tudjuk róla, 
hogy bárkit megtámadhat, csak a statisztikák alapján van 
információnk, hogy főleg az idősebb harcosokat veszi célba. 
Ebből következik, hogy mi, állampolgárok is ebben a háborúban, 
műveletben vagy harcban harcossá váltunk, mert alattomos 
módon fenyeget bennünket az ellenség, azaz a koronavírus 
támadása. 

A mai korszerű katonai műveletben az „egyes harcos 
katona” kiképzettsége, felkészültsége, fegyelme, kitartása a harc 
sikeres megvívásának egyik záloga. Mi is mindnyájan, 
állampolgárok „egyes harcos katonává” váltunk ebben az 
ember feletti erőfeszítést igénylő, a vírus ellen védekező 
műveletben, mert mi lettünk az ellenség célpontja. 

A katonai műveletek számos más tényezőn túl, akkor 
lehetnek sikeresek – katonai zsargonnal fogalmazva –, ha a 
hadműveletet „egységes terv, elgondolás és vezetés” 
alapján vívják meg. Az „egységes terv, elgondolás és 

vezetés” kialakítása a legfelsőbb vezetési szint jogköre és 
feladata, amit a közép és alsóbb szintek lebontanak a 
végrehajtókig, azaz az „egyes harcos katonáig,” 
meghatározzák azok részletes feladatait, jogkörét, felelősségét és 
kötelezettségeit. E feladatsor végrehajtókig történő 
meghatározása során, minden szint megjelenítheti, hozzáadhatja 
kreativitását, saját elhatározását a végrehajtásra, de az 
„egységes terv, elgondolás és vezetés” kereteitől nem 
térhet el!   

A katonai műveletekben a legfelsőbb szinten néhány 
tábornok, középszinten főtisztek, alsóbb szinteken tisztek és 
altisztek konkretizálják a rájuk háruló harcfeladatokat egészen az 
„egyes harcos katonákig”. A harc sikeres megvívásához sok-
sok „egyes harcos katonára” van szükség, akik mi vagyunk, 
azok az állampolgárok, akiket a vezetéssel együtt támad az 
alattomos ellenség, a koronavírus. 

A mai modern katonai műveletekben az „egyes harcos 
katona” a túlélés egyik záloga, azzal, hogy a harc megvívása 
során egymás életét védik, egymást segítik, kölcsönösen 
biztosítják egymás túlélését a harc során. Sajnos a múlt 
háborúkban sokan váltak ismert vagy névtelen hősökké. A 
koronavírus elleni harcban a nemzetközi tapasztalatok alapján 
hősök az egészségügyi rendszer és mindazon szervezetek 
dolgozói, és névtelen hősök lehetünk mi állampolgárok, akik 
„egyes harcos katonákká” váltunk a koronavírus elleni 
harcban és betartjuk a ránk vonatkozó írott és íratlan 
szabályokat. 

George S. Patton amerikai tábornok a II. Világháború 
idején azt vallotta, hogy: „A háború megnyerésének nem az 
a titka, hogy életünket adjuk a hazánkért, hanem az, 
hogy végignézzük, amint az ellenség adja életét a 
hazáért.” A mostani, koronavírus elleni harcra fordítva ez azt 
jelenti, hogy olyan állampolgárokra van szükség, akik az 
ellenséget, azaz a koronavírust kényszerítik halálra, pusztulásra.  

Nekünk, akik „egyes harcosokká váltunk”, az a 
feladatunk ebben a harcban, hogy biztosítsuk az „egységes 
terv, elgondolás és vezetés” alapján született döntések 
végrehajtását, segítsük magatartásunkkal azokat, akik már saját 
biztonságukat sem kímélve harcolnak az ádáz ellenség ellen. Úgy 
tudjuk saját biztonságunkat, egészségünket kölcsönösen 
megvédeni, ha maximálisan betartjuk és betartatjuk a már 
foganatosított rendszabályokat. Ez a helyzet nem tűri a renitens 
magatartást, nem tűri a hősködést, nem tűri az eltúlzott 
magabiztosságot és egoizmust, nem tűri a virtust, nem tűri az 
egyén saját egészségi állapotába vetett túlzott bizalmat sem. A 
koronavírus elleni műveletek sikere megköveteli és elvárja, 
tőlünk, állampolgároktól a jogkövető magatartást, az egymásra 
történő kölcsönös figyelmet, mert csak egymással és egymásért 
lehetünk sikeres „egyes harcos katonái” a koronavírus elleni, 
időben is valószínű elhúzódó háborúnak. 

 
Németh István  

nyugállományú dandártábornok 
 

 

Bakonyi Finnbarátok Köre – 2019. 
– a Reguly200 Emlékév és az együttműködések jegyében – 

 
„A hálaadás a kutatások szerint boldogabbá és 

egészségesebbé is tesz minket. De van különbség a között, hogy 
valakit elfog, megragad a hála érzése, vagy tudatosan, akár 
döntve is erről, hálát ad. A hálaadás elevenné teszi annak 
tudatát, örömét, hogy képes vagyok dönteni életemben, és 
cselekedni ez alapján. Megerősít az életre való 
alkalmasságomban… Azáltal, hogy megköszönök valamit, 
visszatalálok a saját életemhez, mert a megajándékozottság 
elfogadásával sajátomként tekintek mindarra, amit kaptam az 
élettől. Végül pedig hálát adni nemcsak valamiért szoktunk, 

hanem valakinek. Valakinek, aki fölfigyelt ránk, aki tud rólunk, 
aki emberszámba vett minket. A hálaadás tehát az emberi 
méltóságunk kifejeződése is.” (Pál Ferenc: Ami igazán számít) 
Mi, zirci finnbarátok különösen hálásak lehetünk, hogy egy 
rendkívül gazdag 2019-et hagyhattunk magunk mögött. Hálásak 
lehetünk külön-külön egymásért, hogy vagyunk, és hálásak 
lehetünk egymásnak a sok rendkívüli programért, felejthetetlen 
élményért, esetleg csak szótlan gesztusért.  

 
(Beszámoló hónapról hónapra – a következő oldalon)  
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Február – Egyesületünk tavalyi éve a február 1-jei 

taggyűlésen elfogadottak szerint művészettörténeti előadással 
kezdődött: „Kik vagyunk, honnan jöttünk?” címmel a 
nagyszentmiklósi aranykincs kapcsán hallgattuk Szűcs István 
tanár urat február 22-én a Művelődési Házban. 

Március – Épp csak kitavaszodott, és mi 23-án – a 
falumúzeum új kiállításának megtekintése után – már 
zötyögtünk is a bakonybéli Dorbi kisvonattal a Gyilkos-tó felé, 
hogy a természet ölén köszönthessék „nimfáink” az ünneplő 
születésnaposokat. Közben néhányan már ezerrel dolgoztunk a 
Reguly-vetélkedő I. fordulós feladatain, amelyet a hat iskolai 
csapatnak március 31-ig postáztunk el, ők május 31-ig kellett, 
hogy visszaküldjék megoldásaikat. 

Április – 2-án ültettünk el a Barátság Parkban egy 
fiatal hársfát, ezzel vette kezdetét a Reguly Emlékév második 
nagy projektje, a Reguly-liget kialakítása. Nagyon jóleső érzés 
volt számomra, hogy tucatnyian eljöttetek megnézni a veszprémi 
Lovassy László Gimnázium „Anna Frank naplója” előadását, 
köszönöm a diákjaim nevében. Április 25-én folytattuk a park 
rendezését, majd 26-án Répás Jóska segített emlékezni a Magyar 
Holocaust 75. évfordulója alkalmából a Zircről Auschwitzba 
elhurcolt áldozatokra. A városházi előadás után csendes sétát 
tettünk a zsidó temetőbe, hogy elhelyezzük a magunk emlékező 
köveit a sírokon. 

Május – Tovább szépítettük a Barátság Parkot, majd 
május 25-én a Budapesten található Reguly-emlékek nyomába 
eredtünk, hogy az utcát, az emléktáblát, a sírhelyet is felkeressük, 
és beborítsuk az emlékezés virágaival. Kirándulásunkon az 
évfordulós Ady és Radnóti iránti tiszteletünk is hangot kapott.  

Június – Elsején látogatták meg egyesületünket a 
szigetszentmiklósi finnbarátok, akik a zirciek vendégszeretete 
mellett Brevicsné Anci főztjét is élvezhették a Művelődési 
Házban. Reguly Antal születésének 200. évfordulója előtt 
tisztelegve lelkesen dolgoztunk júniusban is a Reguly-liget 
kialakításán, tereprendezésén, a padok festésén. Itt köszönjük 
meg a VERGA Zrt. nagylelkű ajándékát, a padokat, a Gyurkó 
fiúk nélkülözhetetlen és önzetlen munkáját, az önkormányzat és 
egyéb támogatóink segítségét. Mindeközben az Erdélyi Baráti 
Kör Egyesülettel közösen zajlott a Zirc várossá válásának is 
emléket állító, 35 km-es Reguly Antal Emlékút, egy új jubileumi 
túraútvonal felfestése is. A finn hagyományok szerinti Juhannus-
ünnepet a hatalmas vihar miatt a Művelődési Házban tartottuk 
június 22-én, és köszöntöttük születésnaposainkat is.  

Július – Az emlékévben már több program, de július 
11-től 14-ig aztán tényleg minden Reguly Antalról szólt Zircen, 
hiszen az események egyik csúcspontjához, a Reguly Fesztiválhoz 
érkeztünk: az ünnepi ülés, a koszorúzás, a múzeumi kerti 
ünnepély, a Rákóczi téri programok, koncertek mindegyikén értő 
hallgatókként, lelkes résztvevőkként, aktív közreműködőkként 
voltunk jelen. A Reguly Múzeum által szervezett rendkívül 
színvonalas programsorozat legméltóbb lezárása, és a mi 
bensőséges, a nyelvrokonságot együtt, a rokonok ölelésében átélt 
napunk volt július 14-e: a Barátság Parkban ekkor avattuk a 
Reguly-ligetet és az új RAE-ZIRC35 túraútvonalat, műsorokkal 
és finom ételekkel köszöntöttük vendégeinket. Nyelvrokonaink, 
segítőink tiszteletére nemcsak a kis rokonságfa borult szalag-
díszbe, de kék-fehér esernyőinktől a liget, és túlcsorduló 
érzelmeinktől a szívünk is. (A hangosítási malőrnek 
„köszönhetően” felajánlásként egy szuper hangosító masinát 
vásárolt egyesületünknek Hermann Vilmos és felesége.) 

Augusztus – A XXI. Bakonyi Betyárnapok segítői 
között is ott szorgoskodott néhány finnbarát, hiszen az Erdélyi 
Baráti Kör partnereként egész héten részt vettünk a baróti és 
derceni táncos gyerekeknek szervezett programok 
lebonyolításában idén is. Két egyesületi tag barátunkra lehettünk 
rendkívül büszkék a város augusztus 20-i ünnepségén: Szűcs 
István Miklós Zirc Város Díszpolgára, és Encz Ica Pro Urbe 
Emlékérem kitüntetést kapott, a finnbarátok ajánlásával (is). 
Augusztus 23-án a múzeumi „kertmozi”-ban jártunk.  

Szeptember – Ismét bővelkedtünk élményekben: 6-
án Bittmann Tamásék kertjében a csillagoké volt a főszerep, 
majd 21-22-én a „Reguly nyomában Palócföldön” mottóval 
indultunk szokásos kétnapos kirándulásunkra, (Vác – 
Drégelypalánk – Balassagyarmat – Buják – Hollókő – Gödöllő), 
ami rendkívül tartalmasra, és a finnbarátokra jellemző módon, 
remek hangulatúra sikerült.  

Október – Feladatokban rendkívül gazdag volt 
számunkra az október: 4-én vezetőségválasztást tartottunk, ahol 
Turiné Emike helyett Gyurkóné Évát üdvözöltük a vezetőségben. 
Október 16-20-án érkeztünk el a 2019-es Reguly Emlékév másik 
kiemelkedő programjához, a Reguly Vetélkedő II., „szóbeli” 
fordulójához, melyen hat diákcsapat mérte össze tudását „Az ősi 
szó nyomában” című életrajzi regény alapján Zircen, a Reguly 
Múzeumban. A vetélkedő próbára tette a baróti, derceni, 
szombathelyi, zirci általános és középiskolás gyerekek 
kreativitását, a Bakonyi Finnbarátok és az Erdélyi Baráti Kör 
Egyesületeink szervezőkészségét, a zsűri igazságérzékét – 
mindenki jelesre vizsgázott! Jó volt érezni, hogy milyen 
komolyan vették a fiatalok a felkészülést, hogy tisztelték a 
versenyt és egymást, hogy olyan finnbarátok alkotják 
csapatunkat, akik ki mernek állni mai fiatalok elé, hogy Tímár 
Vera zsűri elnökként ismét jelét adta barátságának, és ahogy a 
ragyogó arcú versenyzők, síró-nevető szervezők remekeltek a 
pályázati, önkormányzati és helyi támogatásokból megvalósított 
rendezvényünkön. Életre szóló Reguly-élményt adtunk a 
résztvevőknek, és tettük emlékezetessé a múzeummal közös 
rendezésű Rokon Népek Napját is a Művelődési Házban. 
Október 25-én, a „Szabadságkoncert Zircen” városi rendezvény 
részeként került sor a Művelődési Ház emeletén az „Évszázadok 
kincsei Zircen” néprajzi kiállítás megnyitására. Az egyik kiállító 
Müllerné Rita volt, akinek a gyűjteményéből már többször 
„csipegettek” városunk turisztikai megjelenéseinek, 
rendezvényeinek alkalmából, és tárgykultúrája ennek a tárlatnak 
is jelentős részét képezte. A kiállítást Wass Albert gondolataival 
nyitottam meg, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 
elnökeként. 

November – Még ki se pihentük a versenyt, máris jött 
a Márton-nap a Reguly Múzeumban, ahol Kőrösi Csoma Sándor 
nyomába eredtünk, és nepáli zöldséglevest, berét készítettünk az 
„Anci-kommandóval”. November 8-án az Országos Reguly 
Konferencián a parlamenti tanácskozáson vettek részt 
finnbarátok, a november 15-ei „Vera 50 – esten”, Tímár Vera 
jubileumi estjén én képviseltem egyesületünket. November 22-
én Ady-esttel ünnepeltünk, emlékeztünk a Művelődési Házban, 
ahol igazi irodalmi kávéházi hangulat kerekedett, és valódi 
versünneppé vált az este, melyen a nyolc verselőből öt szintén 
finnbarát volt. November 29-én ugyanitt ismét Szűcs Pista 
előadásán találkoztunk, és nyertünk beavatást Kondor Béla 
művészetébe. 

December – A Reguly Múzeumban 7-én nyílt meg az 
idén Reguly Antal útját megelevenítő IV. Mézeskalács-falu 
kiállítás, melyen a finn- és erdélyi baráti köröket Koósné Stohl 
Ilike képviselte egy korabeli lappföldi vasútállomás 
mézeskalácsból készített makettjével. Aznap este a második 
adventi gyertyagyújtáson szívet melengető családi előadást 
ajándékozott a város adventi óriáskoszorújánál jelenlévőknek 
Stenger Kató, Ujvári Ivett és Ujvári Lehel zenés-irodalmi 
műsora, gyermekük, Emma jelenlétében. December 14-én, az 
Erdélyi Baráti Körrel közösen a Szent Bernát Idősek Otthonában 
karácsonyi versekkel, énekekkel, filmvetítéssel, süteménnyel, 
teával csaltunk mosolyt az ott élők arcára (versek, dalok: 
Stenger Kató, Horváthné Magdika, Hollyné Angéla, film: 
Németh István). Közös kezdeményezésünk jól sikerült, és lesz 
folytatása. December 21-én, a viharos időjárás miatt rendhagyó 
módon a Művelődési Házban tartottuk meg finn karácsonyi 
ünnepünket, majd december 31-én óévbúcsúztató túrával zártuk 
az évet Vinyében, ahol még táncra is perdültünk az erdő 
közepén. 

Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy a finnbarátok 
ajánlására, 2019. évi kiemelkedő munkájáért testvérem, 
Müllerné Rita megérdemelten kapott „Zirc Város Elismerő 
Oklevele” kitüntetést 2020. január 9-én, a polgármester újévi 
fogadásán. 

Felsorolni is nehéz ezt a sok eseményt, végigcsinálni 
néha nehéz, de együtt mindig könnyű is volt. A hála gondolatával 
kezdtem, hadd zárjam a beszámolómat is azzal: hálás vagyok, – 
Benedek Pali barátunk azt mondaná: a Fennvalónak, akinél ő 
most már vendégeskedik, – hogy ezt mind véghez engedte vinni. 
Hálás vagyok nektek külön-külön és együtt is, hogy ezeket a 
csodákat megvalósíthattuk.  

Köszönöm!  
Wenczel Zsuzsanna elnök 


