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Bővítették a kórházi épületet, megújították a parkot 
 
Ünnepélyesen került átadásra a Zirci Erzsébet Kórház-
Rendelőintézet Központi Belgyógyászati Osztályának 
bővített épületszárnya és a megújuló park.  

 
A házigazda intézmény részéről dr. Vermes Tamás 

főigazgató köszöntötte a vendégeket és ismertette a projekt 
részleteit. Elmondta, a zirci kórház a 2016. évben TIOP-
pályázatból közel háromszáz millió forintot tudott 
visszaigényelni, melyet megtoldott 30 millió forint önrésszel. 
Ebből a forrásból készült el ez év elejére a Krónikus 
Belgyógyászati Osztály új épületszárnya, a nyár végére pedig – 
megközelítőleg 20 millió forint saját és egyéb forrás terhére – az 
épülethez tartozó terasz, park, valamint a kapcsolódó utak-
sétányok és két garzonlakás is kialakításra került az új épületrész 
tetőterében. A beruházás összértéke 350 millió forint volt.  

Új, egy- és kétágyas kórtermeket kialakítva megszüntettek 
egy öt- és egy nyolcágyas kórtermet, mely a betegápolás 
szempontjából rendkívül fontos változás. A kegyeleti 
helyiségüket fel tudták szabadítani a valódi céljainak. A 
halotthűtés új helyen történő kialakítását oldották meg új egység 
és berendezések által. A Krónikus Belgyógyászati épület külső- és 
tető-hőszigetelése is megtörtént, amellyel egyrészt a fűtési 
költségeket csökkenteni tudják, másrészt a betegek 
komfortérzetét jelentősen javítják. Új orvosi szoba és nővéröltöző 
került kialakításra. Az alagsorban történő raktár kialakításával az 
irattári és raktározási tevékenységüket is javítani tudták. Az 
épülethez szorosan kapcsolódó park és terasz kialakításával a 

betegek gyógyulását, pihenését tudják szolgálni, az épület 
főbejáratának új kialakításával évtizedes funkcionális problémát 
sikerült orvosolniuk. A garzonlakások létrehozásával a jövőbeli 
orvos-szakszemélyzet utánpótlást szeretnék megoldani.  

(Folytatás a 3. oldalon)    
 
 

Jelentős út- és járdafelújítások valósultak meg Zirc 
városában – a fejlesztések folytatódnak a közeljövőben  
 
Megvalósított, folyamatban lévő és tervezett 
beruházásokról is beszélt Ottó Péter polgármester és 
dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési 
képviselője közös sajtótájékoztatóján, Zircen. 

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője kiemelte, 
hogy szinte minden területen volt megújulás a városban az 
elmúlt időszakban. A helyi szolgáltatások mellett az egyik 

legfontosabbnak nevezte, hogy a lakosság jó minőségű utakon és 
járdákon közlekedhessen. Hangsúlyozta, hogy ez irányú 
fejlesztések is történtek, amelyek négyzetméterben is jelentős 
nagyságrendet képviselnek. Bejelentette azt is, hogy Zirc újabb 
eredményes pályázatot tudhat magáénak, erről bővebben 
városunk vezetője beszélt.    

Ottó Péter polgármester elmondta, az elmúlt években 
lezajlott út- és járdafelújításoknak lendületet adott a 
kormánydöntés értelmében 2017 végén elnyert 75 millió forintos 
támogatás, amellyel szinte egy időben kaptak értesítést arról, 
hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott, önkormányzati 
feladatellátást szolgáló pályázat is támogatást nyert 15 millió 
forint értékben.  

Az elnyert támogatások eredményeként, önkormányzati 
önerő biztosításával, közel százmillió forint értékű beruházásokat 
sikerült végrehajtani, elsősorban Kukoricaföld városrészben újult 
meg az utak jelentős része, több mint 7000 négyzetméter 
felületen a korábbi martaszfaltos felület helyett új aszfaltburkolat 
került kiépítésre 2500 négyzetméteres padkarendezéssel.  

Hozzátette, a projekthez nagymértékű járdafejlesztés is 
tartozott, a városközpontból induló, jelentős gyalogosforgalmat 
biztosító járdák újultak meg, a Deák Ferenc utcában, a Rákóczi 
téren és a Köztársaság utcában, ami összességében 2500 
négyzetméter új aszfaltos, illetve térköves gyalogos út kiépítését 
jelentette. Szintén a tavalyi évben valósult meg az Üdülő utca 
járda- és útburkolatának felújítása – összegezte a már lezajlott 
fejlesztéseket a városvezető. (Bővebben a 3. oldalon) 

A fejlesztés jelképes átadása, balról: Ottó Péter, Zirc város polgármestere, dr. 
Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Csiki Zoltán helyettes államtitkár, dr. 

Vermes Tamás főigazgató és Lőrincz Krisztina, a fenntartó térségi igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a 2019. október 13. napjára kitűzött választásokról 
 
 
2019. szeptember 9-én 16.00 órakor lejárt a polgármester, az egyéni 
listás, valamint a települési német nemzetiségi listás jelöltek 
bejelentésére nyitva álló határidő. A választási törvény alapján 
szintén ezen a napon 16.00 órát követően a Helyi Választási 
Bizottságnak (a továbbiakban: HVB) el kell végeznie a bejelentett 
jelöltek sorrendjének sorsolását. E sorrend alapján kerülnek a 
jelöltek a szavazólapokra. A sorsoláskor azokat a jelölteket kell 
figyelembe venni, akik már jogerősen nyilvántartásba vételre 
kerültek, akik nyilvántartásba vétele még nem jogerős, akiknek a 
nyilvántartásba vétele elutasításra került, de a döntés még nem 
jogerős, továbbá akiknek nyilvántartásba vételéről a HVB még nem 
döntött. 
 
Zirc város HVB-je 2019. szeptember 9. napján 19.00 órakor – a 
Városháza nagytermében nyilvános ülés keretei között – elvégezte 
a jelöltek sorsolását, melynek eredménye a következő: 
 
Polgármesterjelöltek sorrendje: 
 
1. VIRTH CSABA független jelölt 
2. NÉMETH DÓRA független jelölt (nyilvántartásba vételének 
elutasítása nem jogerős) – lapzártakor  
3. OTTÓ PÉTER Fidesz-KDNP jelölt 
4. KOVÁCS JÁCINT független jelölt (nyilvántartásba vétele nem 
jogerős) – lapzártakor  
5. JAKAB MIKLÓS független jelölt 
 
Egyéni listás jelöltek sorrendje: 
 

1. HORVÁTH ATTILA Fidesz-KDNP jelölt 
2. JAKAB MIKLÓS független jelölt 
3. VARGA ZITA Fidesz-KDNP jelölt 
4. HORVÁTH LÁSZLÓ független jelölt 
5. DR. HORVÁTH SÁNDOR ÁRPÁD független jelölt 
6. VÖRÖS KÁLMÁN Fidesz-KDNP jelölt 

7. HELLEBRANDT FERENC Fidesz-KDNP jelölt 
8. VÖRÖSMARTY JÁNOS független jelölt 

   9. KUKODA NORBERT Fidesz-KDNP jelölt 
10. KASPER TERÉZ ÁGOTA független jelölt 
11. LINGL ZOLTÁN független jelölt 
12. MÉSZÁROS JÓZSEF Fidesz-KDNP jelölt 
13. DR. KOVÁCS LÁSZLÓ független jelölt 
14. SZAKÁCS KRISZTIÁN független jelölt 
15. HÉDL EVELIN független jelölt 
16. DETRE BALÁZS Fidesz-KDNP jelölt 
17. NAGY TAMÁS IMRE Fidesz-KDNP jelölt 
18. VIRTH CSABA független jelölt 
19. VÁRADI ISTVÁN független jelölt 
20. KURTUSNÉ BÖJTÖS ILONA független jelölt 
 
Települési német nemzetiségi önkormányzati jelölt*:  
 
1. VAJCSNÉ GYŐRI ÉVA  
2. HÉDL JÓZSEF  
3. BITTMANN KÁROLY  
4. FOGL FERENCNÉ  
5. HÉDL EVELIN  
6. BARANYAI JÓZSEF  
 
* A Veszprém Megyei Önkormányzatok Közössége jelöltjei 
 
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 
13-án 19.00 óráig tart. 
 
A Választási Információs Szolgálat a Zirci Közös Önkormányzati 
Hivatal Zirci székhelyén (Városháza 8420 Zirc, Március 15. tér 1., 
emelet 204. iroda) működik. Telefon: 06-88/593-702, 06-30/439-
3016, e-mail: bereczkine.krisztina@zirc.hu, postacím: 8420 Zirc, 
Március 15. tér 1.  
 
Bővebb információ: www.valasztas.hu, www.zirc.hu 
  
 

    Bereczkiné Papp Krisztina 
                       Helyi Választási Iroda Jogi és Informatikai Vezető-helyettes 

 
 

Örömteli nyár és iskolakezdés a zirci Árpád-házi 
Szent Erzsébet Katolikus Karitász támogatásával 
 

Második éve van lehetőség az „Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért Alapítvány” szervezésében Családi 
Erzsébet táborban való részvételre a Balaton északi partján. A 
karitász csoportok által gondozott családoknak az Országos 
Katolikus Karitász felé kellett benyújtaniuk részvételi 
igényüket, majd az Erzsébet Alapítvány táboroztatási 
rendszerében lehetett pályázni. Csoportunk élt ezzel a 
lehetőséggel és öt család 12 fő gyermekkel a nyár folyamán 
egy hosszú, tartalmas és gondtalan hétvégét tölthetett 
Zánkán, Magyarország legnagyobb táboroztatási 
programjának keretében. Hazaérkezvén a családok 
elmondták, hogy sok közösségépítő, színes programban volt 
részük, és nagyon jól érezték magukat. Voltak, akik először 
vettek részt családjukkal közös üdülésen. 

Sok család számára az iskolakezdés nehéz anyagi 
megterhelést jelent. A zirci Árpád-házi Szent Erzsébet 
Katolikus Karitász évek óta segíti, támogatja a nehéz anyagi 
helyzetben élő családokat és igyekeznek hozzájárulni a 
kiadásokhoz. 

A Zirc Városi Önkormányzattól kapott 200 000 forintos 
támogatást a karitász saját forrásából kiegészítette, így a WB-
Iron Papír és Írószer üzletben a leadott névsor alapján 35 
család 54 iskolás gyermeke 4 440 forint értékben 
vásárolhatott. Ezen családokat augusztus 31-én vártuk a 
karitász irodájában, ahol tartós élelmiszer- és 
mosószercsomagot is átvehettek. 

A Veszprém Főegyházmegyei Karitászhoz is nyújtott be 
pályázatot a karitatív csoport. Az elnyert 5x5000 forint értékű 

Erzsébet-utalványt az öt legrászorultabb család kapta, amit 
tankönyvre, taneszközre, ruhák, cipők vásárlására költhetnek. 

Köszönet a WB-Iron Bt. Papírbolt dolgozóinak és az 
önkéntes középiskolásnak a segítségért. 

 
Ulrich Józsefné karitász-csoportvezető 

Horváth Vivien zirci diák átveszi a tanszeradományt Ulrich Józsefné 
csoportvezetőtől és Bittmann Klárától, a WB-Iron Bt. üzletvezetőjétől 
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Átadták a legújabb kórházi beruházást  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Dr. Csiki Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
helyettes államtitkára kiemelte, hogy 
a zirci kórház már hosszú évek óta 
nagyon stabil gazdasági lábakon áll, 
nem halmozott fel adósságot. Az 
elmúlt években pedig sikeresen 
pályáztak több európai uniós és hazai 
fejlesztési forrásra, ami azt bizonyítja, 
hogy nemcsak a gyógyításban, hanem 
a menedzsmentben is komoly szakmai 
munka folyik. Az átalakulás utolsó 
gyöngyszemének nevezte az új 
Krónikus Belgyógyászati Osztályt, 
mellyel jobb körülmények közé 
kerültek a betegek, egyúttal az orvosi, 
medikai folyamatok gyorsítása, 
modernizálása is megtörténik.  

„Köszönöm, hogy hazajöhettem” 
– mondta dr. Kovács Zoltán, 
térségünk országgyűlési képviselője, 
aki Zircen született, s ezért 
különösképpen jó érzéssel tölti el, 

amikor a szülőháza gyarapodását 
látja. Visszautalva a korábbi 
nagyszabású fejlesztésekre, úgy 
fogalmazott, hogy a zirci kórház az 
elmúlt másfél évtized során újraírta a 
saját történetét. Hangsúlyozta, nagy 
kihívást jelent úgy építkezni, hogy 
közben az intézménynek működnie is 
kell, az e téren létrejött 
együttműködésnek látható 
eredményei vannak, s azt kívánta, 
hogy ez így is maradjon a 
továbbiakban, a kórház pedig legyen 
szolgálatára a betegeknek, gyógyulni 
vágyóknak.   

Ezt követően a történelmi 
egyházak képviselői – Vecsey Katalin 
református lelkész, Szakos Csaba 
evangélikus lelkész, Bérczi L. Bernát 
apát és Imrefi Mór plébános – áldást 
mondtak az intézményre, Isten 
áldását kérve a kórházban folyó 
gyógyító tevékenységre és a betegekre. 

Dr. Vermes Tamás főigazgató 
elmondta, a kertnek szeretnének 
arborétum jelleget adni, s ennek első 
lépéseként a vendégek közösen 
elültettek egy fát az átadó-ünnepség 
alkalmából.  

 
„Újraírták a saját történetüket” 
A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2006 
óta folyamatosan fejlődik. 2010-től jelentős 
uniós pályázatokat és kormányzati 
támogatást sikerült realizálniuk: 
foglalkoztatási pályázatok révén több mint 
húsz fővel bővült a betegellátásban dolgozók 
köre, napelemes kiserőmű telepítésével 
csökkentették az épület üzemeltetési 
költségeit, betegazonosítási és 
betegbiztonsági fejlesztésekkel tovább 
javították az intézmény működtetését, 
valamint „retrospektív” pályázattal közel 300 
millió forint értékű, korábban saját forrásból 
finanszírozott beruházás került elszámolásra. 
Összességében 2,5 milliárd forint (2010 óta 
1,6 milliárd forint) felhasználásával – 
melyből megközelítőleg 220 millió forint 
önerő és egyéb (nem uniós támogatás) – a 
teljes épületállomány megújult.   

 
 

Folytatódnak a fejlesztések Zirc városában  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ottó Péter polgármester beszélt arról is, hogy jelentős 
fejlesztéseket tudott megvalósítani az önkormányzat európai 
uniós pályázatok támogatásával, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében már több 
projekt sikeresen be is fejeződött. A védőnői szolgáltatás 
fejlesztéséhez kapcsolódóan újult meg az Egészségház előtti 
parkoló, illetve bővült a kapacitás egy akadálymentes, 
mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehető parkolóval. 
Az óvoda fejlesztéséhez kapcsolódóan szintén jelentős 
parkoló-fejlesztés történt, 24 új parkolót sikerült kialakítani. 
Az intézmény megközelítését szolgáló bekötőút, járdaszakasz 
is megújult.  

Zirc Városi Önkormányzatnak a Belügyminisztériumhoz 
benyújtott pályázata 2018-ban is eredményesnek bizonyult, 
ennek támogatásával, huszonöt százalékos önkormányzati 
önerő biztosításával mintegy húszmillió forintos 
nagyságrendben folytatódott és fejeződött be idén nyáron, 
Kukoricaföldön újabb szakaszok aszfaltozása, érintve a Liszt 
Ferenc utcát, a Tölgyfa utcát és a Semmelweis utcát 
összességében 1800 négyzetméter felületen, illetve ehhez 
kapcsolódóan 500 négyzetméter padkát sikerült felújítani. 
Ehhez a pályázathoz is tartozott járdafelújítás, a Bajcsy-
Zsilinszky utcában 220 méter hosszban újult meg a gyalogos 
út.  

Összességében közel 20 000 négyzetméter felület újult 
meg a városban aszfalttal, térkővel, utak, járdák, parkolók és 
padkák tekintetében – mondta el Ottó Péter polgármester, 
aki a közelmúlt fejlesztései után a közeljövő fejlesztéseiről is 
tájékoztatta a lakosságot.  

Az elsők között említette a közlekedésfejlesztést célzó 
projektet, amely augusztusban elindult a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzés indításával. Ennek 
keretében megtörténik a Zirc és Kardosrét közötti kerékpárút 
kialakítása, amely egyrészt biztosítja a városrész lakói 
számára a településközpont, másrészt az ipari terület és a 
tanműhely biztonságosabb elérését a gyalogos és kerékpáros 
közlekedők számára. A projekt másik része az Alkotmány 

utca fejlesztését célozza, a sporttelephez vezető bekötőúttól 
egészen a 82-es főút kereszteződéséig felújításra kerül az utca 
és a hozzátartozó járdaszakasz. A főútvonalra történő 
kikanyarodást egy jobbra kanyarodó sáv kialakítása segíti elő, 
buszöböl épül a helyi járat nyomvonala mentén, új 
gyalogátkelőhely létesül az óvoda még biztonságosabb 
megközelíthetősége érdekében, a Pepe cukrászdával 
szembeni területen 30 új parkoló kerül kialakításra. A projekt 
részét képezi továbbá három új gyalogátkelőhely a 82-es főút 
mentén: a Köztársaság utcában az apátság előtti szakaszon, a 
Bakonybéli út kereszteződésében és a benzinkút környékén.  

A közeljövőben, most az ősz folyamán tudja elindítani az 
önkormányzat a városközpontban, az áruház és az általános 
iskola közötti területen a parkoló megújítását szolgáló 
projektjét, amely 64 férőhellyel rendelkező, közvilágítással 
ellátott parkolót fog eredményezni.  

Városunk vezetője örömét fejezte ki, hogy a most 
júniusban, szintén a Belügyminisztériumhoz benyújtott, 
önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat is 
eredményesnek bizonyult, és a korábbi évekhez hasonlóan 
ezúttal is a maximális 15 millió forintos támogatást nyerte el 
az önkormányzat, melyből újabb járdafelújítások valósulnak 
meg. A Rákóczi tértől a Köztársaság utcában az apátság 
oldalán az idősek otthona bejáratát követő szakaszig 156 
méter hosszúságban térköves járda kerül kialakításra. A 
Kossuth Lajos utcában a Bakonybéli utcától egészen az Alsó 
temetőig szintén megújul közel 400 méter hosszú 
járdaszakasz. – Ennek megvalósulásával elmondható, hogy 
a városközpontból induló nagy forgalmú utak legalább 
egyik oldalán, a jelentős gyalogosforgalmat bonyolító 
járdáink teljes egészében felújításra kerültek, segítve ezzel a 
gyalogosoknak is a biztonságosabb közlekedést – mondta 
Ottó Péter polgármester. Bizalmát fejezte ki, hogy az elmúlt 
bő egy évben megvalósult út- és járdafelújítások ütemét a 
jövőben is tartani tudja az önkormányzat, hiszen bőven van 
még feladat, az út- és járdahálózatnak egy jelentős része 
fejlesztésre szorul.  

kg 
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A városért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Urbe Emlékéremmel tüntette ki az önkormányzat Encz 
Ilonát, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységvezetőjét és Szurgyi Zsuzsanna 
népi játék- és kismesterségek oktatót. A kitüntetések átadására Zirc városának augusztus 20-ai ünnepségén került sor. 
 
 

Akinek az élete volt a munkája  
 

Encz Ilona a munkában töltött éveit 
bérelszámolóként, majd munkaügyi 
előadóként kezdte. 1986-ban találta 
meg azt a hivatását, ami által 
kiteljesedhetett: a zirci Városi 
Művelődési Központ munkatársa lett. 
Szakmai tudását folyamatosan 
fejlesztette és gyarapította; 
népművelői tanfolyamot, újságírói 
stúdiót végzett, művelődésszervező 
diplomát szerzett, részt vett a legelső 
hazai ifjúsági referensi képzésen, 
kulturális menedzser szakképesítésre 
tett szert. Közösségteremtő munkája 

minden generációra kiterjedt: foglalkozott a gyerekek, fiatalok, 
családok értékteremtő szabadidős programjainak szervezésével, 
támogatta új közösségek létrejöttét, szoros kapcsolatot ápolt a 
helyi civil szervezetekkel. Részt vett a városi kábeltelevízió-
hálózat kiépítésének koordinálásában, térségi kulturális 
együttműködéseket kezdeményezett. 1998. január 1-től a 
Polgármesteri Hivatalban látta el az ifjúsági és civil kapcsolatok 
referense feladatkört. Elsődleges céljai között szerepelt, hogy 
segítse a fiatalok közösségi-közéleti szerepvállalásait. 
Kezdeményezésével alakult meg a „Zirc Városi Ifjúsági Fórum” és 
az Ifjúsági Önkormányzat, mint a diákok érdekképviseleti-
érdekérvényesítő fóruma, valamint a „Zirci Zabhegyező 
Gyermekanimátorok” csapata. Az ifjúsági szervezetek 
bevonásával, együttműködésével koordinálta a város gyermek- és 
ifjúsági szabadidős programjait. Egyik kezdeményezője és 
gondozója volt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-pályázati rendszernek, Zirc Város Középiskolai 
Tanulmányi Ösztöndíj-pályázatának és a helyi civil közösségeket 
támogató önkormányzati pályázati rendszernek. „Az Ifjúságért” 
Önkormányzati Szövetség több munkacsoportjában dolgozott 
országos választmányi tagjaként. A Zirci Civil Kerekasztal 
létrejöttében és munkájában is részt vett. Az erdélyi Barót és a 
németországi Pohlheimmel való együttműködések koordinálása 
és találkozók szervezése mellett aktívan közreműködött a 
finnországi Nivala várossal kötött testvérvárosi szerződés 
létrejöttében. Ifjúsági szervezetekkel ápolt nemzetközi 
kapcsolatai révén több száz zirci fiatal jutott el Európa különböző 
országaiba és a tengerentúlra. Munkáját a kétezres évek elejétől 
az „MHSZ-épületben”, mai Művelődési Házban látta el. 
Kiemelkedő eredményeket ért el az ifjúsági és közösségi tér 
folyamatos fejlesztésében, és az ott folyó közösségépítő 
munkában, a kezdeményezésére létrejött ifjúsági szervezetek 
aktív közreműködésével. Köztisztviselői munkaköre ekkor már 
kiegészült az oktatás-közművelődési területek önkormányzati 
feladatainak ellátásával. A média területe sem volt ismeretlen 
számára. Közreműködésével valósult meg az első televízió-műsor 
Zircen, és a mai napig folyamatosan részt vesz az adás 
elkészítésében. A Zirc és Vidéke független közéleti lap 1991-es 
újraindítása után önkéntes szerkesztőségi munkatárs volt, 
később a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány elnökeként a 
működtetéssel kapcsolatos valamennyi feladatot ellátta. Egyik 
alapítója és elnöke „A BULI’91” alapítványnak, mely a Pro Urbe-
díjas „ZIRCI BULI” – a család és barátság fesztiválja elnevezésű 
rendezvényt szervezte. A „magyar Woodstock” néven is 
emlegetett kétnapos, közel húszezres látogatottságú fesztivál a 
Bakony és a régió turisztikai kínálatának országosan is egyedi 
színfoltjaként vált ismertté. Az „A BAKONYÉRT Helyi 
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 2007. évi alapításának 
egyik koordinálója, a kezdetektől elnökségi tagja. A Bakonyi 
Finnbarátok Köre Egyesületnek alapító tagja, az Erdélyi Baráti 
Kör Egyesületnek rendes tagja. 2012-től 2019-ig a Békefi Antal 
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi 
egységvezetője volt.  

Kismesterséggel nagyokat alkotni 
 
Szurgyi Zsuzsanna 1976-ban a 
Bakonyi Természettudományi 
Múzeumban kezdett el dolgozni és 
onnan is ment nyugdíjba 2017-ben. 
Az intézményben eltöltött negyven 
év során volt botanikai preparátor, 
könyvtáros, népművelő és a 
gerinces gyűjtemény kezelője. 
Folyamatosan képezte magát, 
megszerezte a népi játszóházi 
foglalkoztatás-vezető, a gyékény-, 
szalma-, csuhé tárgykészítő, a 
„Népi játék és kismesterségek 
oktatója” szakképesítést. 

Életpályáját a magas szintű szakmai tudása mellett színesség, 
sokrétűség, dinamizmus, a pontosságra és tökéletességre való 
törekvés, tolerancia, empátia jellemzi. Külön méltatást érdemel 
humánuma, segítőkészsége, humora. Munkahelyén, emberi 
kapcsolataiban mindig is a kiegyensúlyozott légkör kialakítására 
törekedett. A népi kézművesség iránti érdeklődése és a gyerekek 
iránti szeretete indította el a népi játék és kismesterségek 
megtanulásának útján. Az erdei iskolákban gyakran és szívesen 
kamatoztatta oktatói végzettségét, lelkesen tartotta a kézműves 
foglalkozásokat. Felismerte, hogy a gyerekek kreatív fejlesztése 
az élet minden területén hatalmas pozitív változást hoz létre 
bennük. A kézművességet olyan lehetőségnek tartja, amellyel 
nemcsak nagyszüleink játékait vagy használati tárgyakat, akár 
dísztárgyakat készíthetünk, hanem készséget, kreativitást, 
logikus gondolkodást, finom motorikus mozgást is 
fejleszthetünk. Korán felismerte, hogy a kézművesség, mint 
gazdasági és kulturális tevékenység közösség- és 
személyiségformáló, identitásalakító erő. Kitűnő lehetőségeket 
kínál a helyi közösségek aktivitásának fokozására, a népi 
kézművesség szakágainak felelevenítésére, a sajátos helyi 
hagyományok fellelhetőségére. A népi kézművesség szerepe 
jelentős a vidéki térségek turizmusában, a települések 
arculatának megmutatásában. Kézműves tárgyainak motívum és 
formakincse tájspecifikus, természetes anyagok felhasználásával 
készülnek. Számtalanszor sikerült lokális tudásával a Bakony és 
benne kiemelten szülőhelye, Zirc egyedi arcát be- és megmutatni, 
alkotásaival különlegessé, vonzóvá tenni. Példás viselkedésével, 
követendő iránymutatásával, kreatív és hagyományőrző tárgyi 
szellemiségével kápráztatta el a látogatókat több nagyszabású 
turisztikai rendezvényen, hozzájárulva a sikeres megjelenéshez. 
Anyaintézményében, a múzeumi munkás évek alatt is oszlopos 
tagja volt azoknak a megjelenéseknek, programoknak, amelyek a 
Bakonyi Természettudományi Múzeum népszerűsítését 
segítették elő, presztízsét növelték, ezáltal pedig Zirc hírnevét is 
öregbítették. A minőségi, tudományos és esztétikai élményt 
egyaránt nyújtó és az ismerettermesztést szolgáló állandó és 
időszaki kiállítások létrehozásában, kivitelezésében – legyen az 
helyi vagy vidéki helyszín – mindig közreműködött, 
szalmafonásaiból önálló tárlata is nyílt. Szinte nem volt olyan 
zirci nagyrendezvény, amelyen ne vett volna részt valamilyen 
módon: legyen az díszlet, dekoráció, kellékek készítése, 
kézműveskedés, gyermekek és felnőttek animálása – 
színvonalas, értékteremtő munkájára mindig lehetett számítani. 
Az évek során számos kézműves technikát elsajátított. Iskolai, 
tanfolyami képzés által vagy éppen autodidakta módon 
gyarapítja tudását, bővíti ismereteit, nyitott az újdonságokra. 
Kedvencei közé tartozik a szalmafonás, a csuhézás, a 
bőrdíszműves tárgyak készítése, illetve legújabb favoritja a filcből 
készült apró csodák megalkotása.  

 
Az ünnepségen elhangzott méltatások alapján: Szerk. 
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„…LÉLEK VAGYOK, ÉLNI SZERETNÉK!”  
 
Gyalogos vers-zarándoklat a 110 esztendeje született 
és 75 esztendeje elhunyt Radnóti Miklós és az 
ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatosok 
tiszteletére, Borból, Lager Heidenau-ból Abdáig. 
Időpont: 2019. szeptember 21. (szombat) 17.00 
Helyszín: Békefi Antal Városi Könyvtár 
Közművelődési Klubterem (Zirc, József A. u. 1.)  
Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanár, versvándor 
2019. augusztus 31-én indult a szerbiai Borból, 800 
kilométert megtéve az erőltetett menet útján, hogy 
szeptember 24. érkezzen meg a Győr melletti Abdáig, a költő 
halálának feltételezett helyszínéig. A vers-zarándoklat közel 
100 településen halad át, érintve Zircet is. Az előadást 
Hajvert Ákos tanár, Radnóti-díjas versmondó rendezi. 
 
 
43. Magyar Malakológus Találkozó nyilvános 
konferencianapja – Zirc, Városháza nagyterme, 2019. 
szeptember 14. (szombat) 9.00: Ottó Péter polgármester 
köszöntője, 9.10–12.15: szakmai előadások. 
 
 
Aszfaltrajz-versenyre várják a jelentkezéseket  
 
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma 3 fős, 
általános iskolai csapatok jelentkezését várja „Az év növényei, 
állatai” című aszfaltrajz-versenyére.  
Nevezni szeptember 25-ig lehet az 
ujvari.judit@nhmus.hu e-mail címen, munkaidőben a 06-
88/575-300 telefonszámon vagy személyesen az új múzeumi 
épületben, az általános iskola mellett. A nevezéskor meg kell 
adni a csapatnevet, a csapat tagjainak nevét, az iskola nevét 
és az osztályt.  
 
 
Változott az Információs Pont nyitvatartása  
 
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 
múzeumi boltjában (8420 Zirc, Rákóczi tér 10.) működő Zirci 
Információs Pont nyitvatartása megváltozott, szeptember 1. 
és október 31. között hétfőtől szombatig 09.00-17.00, 
vasárnap 11.00-17.00 óráig várja az érdeklődőket. 
 
 
INGYENES BAKANCSOS TÚRA – szeptember 21.  

 
A Zirc Városi Önkormányzat által szervezett garantált bakancsos 
túra keretében dr. Galambos István botanikus túravezető 
mutatja be a Zirc közeli természeti környezetet az érdeklődők 
számára. A túra 9:00 órakor a „0” km-es bakancstól 
(Rákóczi tér) indul és a következő útvonalon halad: Zirc, 
Rákóczi tér - Hegy-földek - Egyes és Kettes tó - Királykúti erdő - 
Szarvaskút - Csengő-hegy oldala – Tündérmajor – Cigány-domb 
- Zirc, Rákóczi tér (13,8 km táv, 244 m szintemelkedés, 4,5-5,5 
óra időtartam)  
Időpont: szeptember 21. (esőnap: szeptember 22.) „Tiszta 
hegyek napi túra” A Zircen megszálló vendégeknek és a helyi 
lakosoknak a túra ingyenes. 
 
 
INGYENES VÁROSNÉZŐ SÉTA – szeptember 27-
én, a Turizmus Világnapján 
 
A Zirc Városi Önkormányzat által szervezett garantált gyalogos 
városnézés keretében Kirmer Anna muzeológus mutatja be Zirc 
nevezetességeit az érdeklődők számára 1,5 - 2 órás időtartamban. 
A 10.30-kor a Zirci Információs Ponttól (Reguly Múzeum 
bejárata, Rákóczi tér 10.) induló séta a következő útvonalon 
halad: Zirc Információs Pont – Királyi kúria romjai – Barokk 

kistemplom – Bagolyvár – Zirci Ciszterci Apátság – Középkori 
oszlopfő – (Dubniczay-ház) Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház. A Zircen megszálló vendégeknek és a helyi 
lakosoknak a városnézés ingyenes.  
 

VÉRADÁSOK SZEPTEMBERBEN 
 

 Szeptember 20. 11.00–18.00: Zirc, Művelődési Ház 
 Szeptember 21. 14.00–18.00: Dudar, a Körte- és 

Diófesztivál keretében 
 Szeptember 28. 12.00–16.00: Bakonybél, a Pityóka 

Fesztivál keretében   
 
 
Visszaköltözött az Idősek Klubja régi helyére  
 
Szeptember 2-től az Idősek Klubja ismét a Bajcsy-Zsilinszky 
utca 9. alatt várja a zirci lakosokat. Erről Nagyné Fáró 
Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetője tájékoztatott, aki köszönetét fejezi ki az 
érintetteknek türelmükért és megértésükért az elmúlt egy év 
esetleges kellemetlenségei miatt. A programjaik szeptember 
közepétől indulnak, szeretettel várnak minden érdeklődőt. 
 
 

HIRDETÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 



6                                                           ZIRC ÉS VIDÉKE – ZIRC VÁROS ÉVKÖNYVE RIPORTOK      2019. szeptember 13.     

 
Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából évkönyv kiadását tervezi Zirc Városi 

Önkormányzat. Az évkönyvben fotók és visszaemlékezések is helyet kapnak. 
Az emlékező riportokat folyamatosan közzétesszük a Zirc és Vidéke újságban. 

 

Havasi Dezső: 
Zirc lett a hazám, itt 

érzem otthon magam 
 
 

– Beszéljen a tanulmányairól! Miért az adott iskolát 
választotta? 

– Tizennégy évesen műszaki pályára gondoltam, de 
édesanyám javaslatára a pedagógus pályát választottam, 
amit nem bántam meg. A gyulai tanítóképzőbe kerültem, 
ahol négy évig kollégista voltam. Talán erről többet kell 
mondanom. A középfokú tanítóképzés érettségit adó 
iskola volt, amelynek tanterve hasonló volt a gimnáziumi 
tantervhez, kiegészítve a pedagógiai tantárgyakkal és zenei 
oktatással. Érettségi után egy 
gyakorlati év után, a pedagógia 
ismeretekből is vizsgázva tanítói 
oklevelet kaptunk. 1958-ban 
végeztem. A gyémántdiplomámat 
2018 szeptemberében vehettem át 
Szarvason, a gyulai iskolánk 
jogutódjától. 

Kortársaimmal együtt mi voltunk 
ennek a képzési formának utolsó 
résztvevői. Akkoriban nagy vitát 
váltott ki a rendelkezés, amely ezt a 
képzési rendszert megszüntette. 
Voltak érvek mellette-ellene, de a 
legnagyobb probléma az lett, hogy a 
hirtelen növekvő gyermeklétszám 
miatt pedagógushiány keletkezett. Sok 
mással egyetértve jónak tartottam ezt 
a képzési formát, mert a fiatal 
legfogékonyabb korszakában készült 
egy életre szóló hivatásra. Közülünk 
alig lehetett találni pályaelhagyót. 

– Hogyan teltek pályakezdésének 
első évei? 

– Első diplomám kézbevételét 
követően egy szülővárosomhoz 
(Orosháza) közeli tanyasi iskolába kerültem, ahol 1-4 
összevonásban tanítottam. Nagyon sokat tanultam ez alatt 
a néhány év alatt. Ezt a tudást, tapasztalatot a pedagógus 
pályám során gyakran tudtam kamatoztatni. 

A sors 1963-ban az Alföldről a Dunántúlra vezetett. 
Zirc környéki települések iskoláiban dolgoztam 
(Bakonybél, Bakonyszentkirály, Csetény), ezen időszak 
alatt végeztem el a pécsi tanárképző főiskolán a földrajz-
rajz szakot, valamint ekkor alapítottam családot is. Majd 
egy rövid időre ismét visszatértem Békés megyébe - 
Békéssámsonba.  

1977-ben végleg vissza, a Bakonyba, Nagyesztergárra. 
Tanítottam a Reguly Antal Általános Iskolában és 
Nagyesztergáron. Később a járási tanácshoz hívtak 
dolgozni Zircre, amit elvállaltam. A Művelődési, 
Egészségügyi és Sportosztályt vezettem a rendszerváltásig. 
A hivatal hatásköre megszűnt, feladatot a továbbiakban 
nem kapott. Barna Lajos – nyugdíjba vonuló igazgató – 
ösztönzésére pályáztam meg a 2. számú, - későbbi nevén 
Békefi Antal Általános Iskola - igazgatói állását 1990-ben. 

Két ciklust töltöttem el igazgatóként. Az eltelt tíz év 
folyamán a nagy szakmai tudással rendelkező jó 
pedagógiai közösséggel könnyen, nehézségek nélkül 
dolgozhattam együtt. Köszönhető ez annak is, hogy a 
tanulókkal, szülőkkel és a kollégákkal igyekeztem jó 
kapcsolatot tartani.  

– Mi volt az oka a gyakori költözésnek, 
munkahelyváltásnak? 

– Előre kell bocsátanom, minden változást nehezen 
élünk meg a családommal. Ma már kevesen ismerik a régi 
rendszert. Feleségem és én négy szaktantárgy tanárai 
vagyunk. Könnyen mozgathatók, mert nem rendelkeztünk 
ingatlannal, vagy olyan házastárssal, aki más foglalkozás 
révén az adott településhez kötött. És volt egy 
varázsmondat: „Népgazdasági érdekből történő 
áthelyezés”, amit a hetvenes évekig előszeretettel 
alkalmaztak. Nem volt ez haszontalan számunkra, mert az 

idők során új közösségbe kerülve 
új szokásokat, szakmai 
módszereket, kiváló kollégákat 
ismertünk meg. A szerzett 
tapasztalatokat vezetői munkám 
során jól tudtam kamatoztatni.  

– Pályafutása során milyen 
iskolán kívüli tevékenységet 
vállalt, végzett? 

– Néhány cikluson át tagja 
voltam a városi tanácsnak, majd a 
városi képviselőtestületnek. 
Sportos múltamnak köszönhetően 
gyakran tanítottam testnevelést, 
amivel együtt a település 
sportjának segítője is voltam. 
Szervezője voltam az országos 
úttörő vándortábor mozgalomnak. 
Közvetlenül két útvonalat 
irányítottam, az egyik 
Veszprémtől Bakonyszentlászlóig, 
a másik Veszprémtől Városlődig 
haladt, - mindkettő áthaladt 
Zircen, a résztvevők két-két napot 
töltöttek a városban. Ez nyaranta 
1000-1200 gyermek látogatását 

jelentette a Bakonyban. Ezért a tevékenységemért 
megkaptam a Gyermekekért Érdemérmet. 

– Hogyan értékeli, összegzi pályafutását? 
– A régi, gyulai iskolám aulájának falán volt egy idézet 

Juhász Gyulától, ami a négy év alatt jól belénk ivódott. „A 
gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki 
elhomályosítja”. Életem, munkásságom során ez a mondat 
mindig előttem lebegett. Ezen kívül nagyon fontos 
tulajdonságnak tartom az empátiát, ami minden 
pedagógus számára szükségszerű tulajdonság legyen a jó 
emberi kapcsolatok ápolása érdekében, a gyermekek, a 
szülők, a kollegák tekintetében. Pályafutásom során 
igyekeztem e szerint élni, hogy ez mennyire sikerült, azt a 
velem kapcsolatban élő emberek joga megítélni. 

Életem jelentős részét itt töltöttem, megszerettem e 
szép tájat, az itt élő embereket, Zirc, a Bakony lett a 
hazám, itt érzem otthon magam. 
 

Az interjút készítette: Bácsiné Nyiri Éva
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Megosztja az élményt, de 
nem a közösségi oldalon 
 
„Színek a természetben” nyílt kiállítás Liptákné 
Honfi Krisztina pasztellfestő alkotásaiból az MTM 
Bakonyi Természettudományi Múzeumának 
SarokGalériájában.  
 

A vendégeket, az alkotót és a közreműködőket dr. Kutasi 
Csaba, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte. Külön 
köszöntötte Ottó Péter polgármestert és dr. Kovács Zoltánt, 
térségünk országgyűlési képviselőjét, és Kasper Ágotát, a 
múzeum korábbi igazgatóját, akik megtisztelték jelenlétükkel 
a megnyitót. Ezt követően Szakács Ildikó Wass Albert: „Mese 
az erdőről” című művéből adott elő részletet.   

A tárlatot Szeifert György, a Győri Tánc- és 
Képzőművészeti Szakgimnázium művésztanára nyitotta meg. 
A tibeti szerzetessel vont párhuzamot, de míg az virágporokat 
gyűjtöget a természetben, akárcsak ősei évszázadok óta, addig 
a pasztellfestő – így Liptákné Honfi Krisztina is – esztétikai 
élményként éli meg a táj szépségét, akárcsak elődei a 
reneszánsz óta. „Amikor azonban gyönyörűségét leli a tájban, 
nem elégszik meg azzal, hogy saját örömére élvezi az előtte 
álló látványt, hanem valami furcsa vágyat érez, hogy ezt az 
élményt átadja. De nem a mobiltelefonja után kap, hogy 
szelfijét megosztva, a közösségi oldalakon kürtölje világgá az 
élményt, hanem – akár a tibeti szerzetes a gondolataiban – 
elmélyül a látványban, majd személyiségén átszűrve egy 
alkotófolyamat eredményeként tárja elénk azt.” 

Gyönyörködhetünk a tomboló nyár szépségeiben, tarlón 
lépegető gólyapárban, napraforgó- és pipacsmezőkben, a 
virág borította rétek mellett megvillan a Balaton nyári 
égboltja, és az ősz lehulló falevelei figyelmeztetnek, hogy a 
körforgás nem áll meg – mondta a tárlatról Szeifert György. 
Reményét fejezte ki, hogy a képek hatása nem mindenkiben 

merül ki abban, hogy szépnek találjuk a festő által elénk tárt 
látványt, hanem lesznek olyanok is, akiket arra késztetnek az 
alkotások, hogy kimozduljanak és személyes élményként 
éljenek át hasonlókat.  

Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az aggódás és a 
felelősségérzet is átszűrődik a színeken. A természet 
törékenységére, veszélyeztetett állapotára e kiállítás is felhívja 
a figyelmet, melyhez autentikus helyszín az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeumának SarokGalériája. Közös 
felelősségünknek nevezte, hogy ezek az alkotások ne váljanak 
mementóvá, a globális mentalitásváltás talán még segíthet, 
hogy utódaink is ugyanígy gyönyörködhessenek a képekben 
és az általuk ábrázolt tájban évszázadok múlva.  

A pasztellfestő-kiállítás 2019. szeptember 26-ig 
tekinthető meg a múzeum SarokGalériájában. 

 kg 

 
 
Élménybeszámoló kirándulásokról 
 
A Mozgáskorlátozottak Térségi Csoportja május 31-én 
kirándulni indult. A reggeli eső sem szegte kedvünket.  
 

Több órás buszozás után Tokajban a Borostyán borház 
emeletes pincéjében pihentük ki fáradalmainkat, ahol 
megtekintettük a bormúzeumot is. A pihenést segítette a finom 
nedű. Majd megismerkedtünk a város nevezetességeivel. Onnan 
Sárospatakra utaztunk, ahol elfoglaltuk szállásunkat.  

Másnap reggel a Hollóházi Porcelángyár megtekintése volt a 
célunk. Idegenvezetőnk a gyárral kapcsolatos dolgokat elmondta, 
majd végigvezetett bennünket a gyáron, a porcelánkészités 
kezdeti stádiumától a kész termékig. Fantasztikus szép dolgokat 
láttunk, csodáltuk az ott dolgozó festő hölgyek kézügyességét. 
Innen az "aranygombos" Telkibányára vitt buszunk. Itt 
megtekintettük az Érc- és Ásványbányászati Múzeumot, melyben 
helyet kapott az Ásványgyűjtemény, A bányászat története, 
Néprajzi gyűjtemény és az Erdészeti kiállítás. Ebéd után Göncön 
keresztül Vizsolyba mentünk. Útközben láthattuk a 
Boldogkőváraljai várat is.  

A következő nap délelőtt Sárospatak nevezetességeit néztük 
meg autóbuszból, majd a belvárost, a várat, és több 
nevezetességet. Délután Sátoraljaújhely nevezetességeivel, a 
Magashegyen lévő libegővel, a bob-pályával, a kilátótoronyból a 
táj – mely valaha észak felé Magyarországhoz tartozott – 
szépségeivel ismerkedtünk.  

A vasárnap délelőttöt Bükkszéken, a Salvus-vizes 
gyógyfürdőben töltöttük. A kellemes pancsokolás után 
hazaindultunk, ahova szerencsésen, szép időben megérkeztünk. 

A Mozgáskorlátozottak Térségi Csoportjából húsz fő 
augusztus 18-21-ig Borgátára ment kirándulni. Lakhelyünk a 
Veszprém Megyei Mozgássérült Egyesület Borgátai üdülője volt. 
Elhelyezésünk két-, három-, négyágyas fürdőszobás zuhanyzós 

szobákban történt. Az önellátós üdülőt, amely 300 m-re van a 
fürdőtől, előzetes egyeztetés alapján bárki igénybe veheti. Az 
időjárás mellénk állt, mert csak az utolsó napon fújt az erős szél, 
előtte kánikulai meleg. A napi bőséges kétszeri étkezés 
elkészítése, összeállítása közös munka eredménye. A menükben 
a főszerepet a lecsó vitte, mivel lecsószezon volt, de az étlapon a 
lángos, a főtt tojás kolbásszal-szalonnával, a vadpörkölt is 
előfordult. Na, és a sütemények. A bőséges reggelik után a 
gyógyvizes fürdések következtek.  

A napi második étkezések után jöttek a beszélgetések, 
tréfálkozások. Hangszálaink karbantartására jó minőségű 
borocskát vettünk igénybe. A szomszédoknak tetszettek a 
hosszan, késő estébe nyúló nótázások.  

 Szeiler János 

A kiállítás-megnyitón, balról: dr. Kutasi Csaba igazgató, Liptákné 
Honfi Krisztina pasztellfestő, Szakács Ildikó közreműködő előadó és 
Szeifert György művésztanár, aki megnyitotta a tárlatot 
 

A tokaji kirándulás csoportképe (Fotó: Kiss-Szabó János) 
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Bányászok, kohászok, erdészek közös ünnepe  
 
Augusztus 31-én Bányásznapi megemlékezésre 
várt valamennyi bányászt, kohászt, erdészt és 
érdeklődőt az ünnepséget szervező Békefi Antal 
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, a 
DUSZÉN Kft., az EOSZÉN Kft., az Öreg-Bakony 
Barátai Egyesület, a Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezet és Zirc Városi Önkormányzat.  
 

Ahogy évek óta, úgy az idei rendezvény is a még 
működő bányák, a helyi önkormányzat, civil közösségek, a 
város közművelődési intézménye, gazdasági társaságok és 
magányszemélyek összefogásával valósult meg, azzal a 
céllal, hogy városunkban tovább erősödjön a Bányásznap 
értéke, közösségi szerepe.  

Visszaidézve a múltbéli bányásznapok hangulatát, a 
reggeli órákban zenés ébresztőt hallhattak a város lakói a 
Zirci Fúvósok közreműködésével, akik kora délután 
hangulatos térzenével fogadták az érkező vendégeket a 
Pintér-hegyi Parkerdő felújított filagóriájánál.  

A megemlékezésen Ugron Ákos Gábor, a Verga Zrt. 
vezérigazgatója köszöntötte az ünnepet és a bányászokat, 
karöltve az erdészekkel, felidézve e kettő kapcsolatára 
irányuló barátságot. Elmondta: „ered ez Selmecbánya 
közös alma materének előadásaitól, kacskaringós utcáinak 
vendéglátó helyeitől, mind a mai napig. Ez a barátság is 
elég lenne, ha nem erősödött volna meg – hozzávetőleg 
száz évvel ezelőtt –, amikor a vészterhes időkben, a 
trianoni diktátum miatt, az országcsonkítás következtében 
Sopronba menekült az alma mater. Épp száz éve ennek, 
hogy újra elkezdődhetett a tanítás és a mai napon, 
körülbelül 98 évvel ezelőtt voltak azok a csaták, 
amelyekkel ezt az új otthont védték meg vállvetve erdész-
és bányászhallgatók, a rongyos gárda egységeivel együtt. 
Minderre is emlékezhetünk, amikor a barátságra 
gondolunk. Ezek kovácsolták olyan erőssé azt a 
barátságot, amit a mai napon is ünneplünk. De közös a 
múlt egyéb időben is. A Verga Zrt. korábbi jogelőd 
erdőgazdaságai is részben azért jöttek létre, és azért 
végezték a tevékenységüket, hogy a környékbeli 
bányáknak a faanyagszükségletét kiszolgálják, így 
dolgoztak együtt az erdészek és a bányászok a 
közelmúltban. Az ajkai és a herendi erdészetek látták el 
bányászati anyagokkal az Ajka környéki szénbányákat és a 
halimbai, nyirádi bauxitbányákat. A zirci és a dudari 
erdészetek a dudari szénbányák és a bakonyoszlopi, 
valamint a fenyőfői bauxitbányák faanyagszükségletét 
biztosították. Zirc környékén különösen nagy múltú és 
szinte teljes körű a bányászati tevékenység – működött 
Eplényben mangánbánya, kismértékben még ma is folyik 
szén-és bauxit kitermelés, számos régi kőbánya mellett a 
dudari bányákban is. Mindezek önmagukban is kellő okot 
adhatnának a jókedvű együttlétre, de itt, a Pintér-hegyi 
Parkerdőben egyéb szempontból is van okunk az 
ünneplésre. Ez köszönhető azoknak a közjóléti 
fejlesztéseknek, amelyeket van szerencsénk az 
erdőgazdasággal véghezvinni, továbbá tulajdon- és 
joggyakorlónknak, a kormánynak jól eltalált 
elképzeléseivel, amely kilenc évvel ezelőtt azt tűzte ki 
célul, hogy a gazdálkodásunk mellett a közjóléti 
létesítményeket újítsuk fel, hozzuk helyre, és lehetőleg 
újakat is létesítsünk azon közösségek szolgálatára, akik itt 
élnek a környezetünkben. Így kerültek tanösvények 
kialakításra, felújításra a Pintér-hegyi Parkerdőben, ahol a 
közelmúltban egy játszóteret is létrehozott az 
erdőgazdaság. A közjóléti beruházásoknak köszönhetően 
az idén sikerült befejezni a filagóriát, mely az ez évi 

ünnepségnek, műsoroknak helyet ad, s mely által is szebbé 
tehetjük ezt az alkalmat” – fogalmazott a vezérigazgató.  

Az ünnepségen az EOSZÉN Kft. dolgozói közül 
Csonnó Sándor a bányászatban eltöltött 20 éves szolgálati 
időért járó elismerő oklevelet vehetett át, és nyugdíjba 
vonulása alkalmából Buda Ferenc pénzjutalomban 
részesült. Az elismeréseket Fekete István, az EOSZÉN Kft. 
ügyvezetője adta át.  

A továbbiakban a közönség Ujvári Ivett és Ujvári 
Lehel ünnepi műsorát hallgathatta meg, akik Móra Ferenc 
Kincskereső kisködmön című művéből adtak elő egy, a 
bányászathoz kötődő, szívhez szóló részletet.  

A Bányásznap ünneplése tisztelgés a nehéz munkában 
megfáradt bányászok előtt. A zirci megemlékezés 
alkalmával nemcsak a még élő – több évtizedes 
munkájukkal, tisztes helytállásukkal a mai fiatal 
generációnak példát adó – régi bányászok előtt 
tisztelegtek, hanem kegyelettel emlékeztek azokra a 
bányászokra is, akik már nem lehetnek közöttünk. A 
Bányászemlékműnél koszorút helyeztek el az emlékező 
szervezetek képviselői: Zirc Városi Önkormányzat, a 
Verga Zrt., az EOSZÉN Kft., a DUSZÉN Kft., a Bakonyi 
Bauxitbánya Szakszervezet, a Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezet, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület Veszprémi Csoportja és az Öreg-
Bakony Barátai Egyesület.  

Az ünnepi megemlékezés után színes 
programkínálattal folytatódott tovább a rendezvény az 
újonnan felavatott filagóriánál. Sor került a Bakonyi 
Bányász – Kohász – Erdész találkozóra, melyen 
közreműködött a Zirci Alkalmi Dalárda. Ezt követően 
Dunántúl tánclépésekben címmel, Gyüre Dóri és Dékmár 
Gergő (Kreutz Károly tanítványai) néptánc-bemutatóját 
élvezhette a közönség, a hangulatot tovább fokozta 
Kádárné Hegedüs Veronika és Csizmadia Géza operett 
műsora. A Jó hangulatú estét igazi retro disco koronázta 
meg, a 70-es, 80-as évek fénytechnikájával és a korabeli 
effektekkel. A DJ, Tehel Károly a valamikori zirci 
zenekarok repertoárjából válogatott. A Bányászok 
hagyományosan egy finom estebéddel is megvendégelték a 
szép számú jelenlévőt, a finom falatokhoz Tenk Mihály és 
Ivanovics Imre tangóharmonika-játéka szólt.  

A nyarat ebben az évben is hangulatos, nagy 
érdeklődésre számot tartó Bányásznappal búcsúztatta Zirc 
városa.  

 
Csaba Lilla 


