
A háziorvosok eljárásrend alapján határozzák 
meg, hogy mikor kötelező a mintavétel 
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Hogyan alakul a járványhelyzet Zircen? 
 
A november 11-én meghozott 
kormányzati intézkedésekkel 
összhangban Viziné dr. Horváth 
Judit jegyző összegyűjtötte a 
legfontosabb tudnivalókat 
városunkra is vonatkoztatva. 
Közöljük az önkormányzathoz 
eljutott járványügyi 
információkat és megkérdeztük 
dr. Buda Imre háziorvost, 
valamint a Szent Bernát Idősek 
Otthona igazgatóját.   
 

Az önkormányzathoz eljutott 
információk alapján augusztus 1. 
napjától október 30. napjáig összesen 
18 fő igazoltan pozitív személyről van 
tudomás Zircen, ebből 11 fő zárlatát 
már feloldották. Ezen időszakban 
járványügyi megfigyelés alatt összesen 
88 fő állt, 5 személy külföldről történő 
hazaérkezés miatt, 83 fő pedig 
kontaktszeméllyé nyilvánítás okán. Az 
adatok azokra vonatkoznak, akiknél 
„házi karantént” rendeltek el, a 
kórházi ápolásra szoruló személyekről 
nincs információ. A Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatal két 
munkatársánál is igazolta a PCR-teszt 
a COVID-19 fertőzést. Ők már az első 
tünetek észlelésekor otthon maradtak, 
nemcsak a teszteredmény után, 

megelőzve, illetve minimalizálva ezzel 
az esetleges továbbfertőzést.  

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 
jogszabály-változás miatt október 
végétől a települési önkormányzatok 
már nem kapnak tájékoztatást a 
járványügyi adatokról, ezért nem 
rendelkezünk és már nem is fogunk 
rendelkezni a fentinél frissebb 
információkkal.   

Dr. Buda Imre háziorvos 
érdeklődésünkre elmondta, Zircen is 
ugrásszerűen megnőtt a légúti 
fertőzöttek, és ezzel együtt a pozitív 
esetek száma. Statisztikai adatok 
szerint a koronavírusos 
megbetegedések jelentős része enyhe 
tünetekkel lezajlik, otthon átvészelik a 
betegek, nagyon kevesen kerülnek 
csak kórházba.  

Hozzátette, a légúti tüneteket 
mutató betegek a háziorvosi 
rendelőkbe továbbra sem jöhetnek be, 
őket telefonos konzultáció útján látják 
el tanácsokkal, illetve segítik őket 
abban, hogy mitévők legyenek. A 
többi beteget természetesen behívják, 
ha szükségesnek látják az orvosi 
vizsgálatot, de őket is csak korlátozott 
számban. A gyógyszerfelírás, leletek 
megbeszélése továbbra is telefonon 
történik. – Mindez nagyon sok 

telefonos betegforgalmat generál, így 
sajnos nem tudunk azonnal minden 
telefont felvenni. Közben 
betegellátásnak is kell történnie, ezért 
türelmet kérünk, illetve arra kérjük a 
pácienseket, hogy próbálkozzanak 
többször a rendelési időben 
vezetékesen vagy mobilon.  
 
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik, ahol 
további járványügyi tájékoztatókról 
is értesülhetnek. Zirc város jegyzője, 
Viziné dr. Horváth Judit 
tájékoztatója a november 11-én 
életbelépett szigorító intézkedésekkel 
összhangban a 3. oldalon olvasható. 

 
 

Jobb körülmények között a gyermekétkeztetés
 
Átadásra került az önkormányzati konyha fejlesztése 
a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola Köztársaság utcai épületében.  
 

A közétkeztetés fejlesztését célzó projekt október 15-én 
megtartott átadó-ünnepségén Ottó Péter polgármester 
köszöntötte a megjelent vendégeket, közöttük térségünk 
országgyűlési képviselőjét, az intézmények vezetőit, az 
iskolafenntartó képviseletét és a konyhai dolgozókat.  

Városunk vezetője kisdiákkori emlékeit idézte fel, amikor 
kicsengetést követően versenyt futottak a konyha előteréig, 
hogy minél hamarabb magukhoz vegyék az ebédet, amelyet 
mindig és mindenkor mosolygós konyhás nénik szolgáltak fel, 
abban a reményben, hogy a gyerekek elégedettek lesznek az 
aznapi menüvel és jó étvággyal fogják azt elfogyasztani. A 
konyhai dolgozók felé fordult Ottó Péter polgármester és úgy 
fogalmazott az irányukba: „Bízom benne, hogy ezek az 
élmények jelenleg is megvannak a zirci közétkeztetésben 
részesülők számára, és majd felnőtt fejjel ők is 
hasonlóképpen gondolnak vissza önökre.” (Folyt. 3. oldal) 

Jakabné Somogyi Erzsébet élelmezésvezető az új szeletelőt mutatja dr. 
Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek és Ottó Péter polgármesternek 
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Hogyan alakul a 
járványhelyzet Zircen? 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Amíg a beteg otthon kezelhető, a 
háziorvos azt javasolja, hogy maradjon 
is otthon. De amennyiben az 
állapotának, közérzetének romlását 
észleli kínzó köhögéssel és fulladással 
együtt, akkor a mentőket kell hívni, és 
fokozottan igaz ez a krónikus 
betegségben szenvedők esetében.  

Dr. Buda Imre fontosnak tartja az 
óvintézkedések betartását, így a 
kézfertőtlenítést, a nagy tömegek 
kerülését, a védőmaszk előírások 
szerinti viselését. Hangsúlyozza, hogy a 
munkájuk alapvetően eljárásrenden 
alapul, ahol megvannak a kritériumok, 
mikor kötelező a mintavétel. Ha 
valakitől a munkahelyén kérik a negatív 
tesztet, ők ezt nem tudják megkérni, 
mert nincs rá szakmai és járványügyi 
indokoltság, úgyhogy ilyen esetben nem 
mindig tudnak segíteni.  

A koronavírus-járvány második 
hulláma mellett az influenzajárványra is 
fel kell készülni. – Szakmai szempontból 
nem igazán lehet elkülöníteni egy 
influenzafertőzést a COVID-fertőzéstől. 
Az általános tünetek, így a magas láz, 
levertség, száraz köhögés, ízületi 
fájdalmak lényegesen nem különböznek 
a kettő között. Ami egy kicsit 
speciálisabb a koronavírus-fertőzésnél, 
az a szaglás- és az ízérzés elvesztése, 
ugyanakkor hasi tünetekkel, hányással, 
hasmenéssel is jelentkezhet COVID-

fertőzés, tehát igen széles a tünetek 
palettája – sorolja a háziorvos.  

Hozzáteszi, hogy az influenza elleni 
védőoltás az adott influenzavírus 
törzsével szemben hatásos csak. A 
korábbi évekhez hasonlóan jelenleg is 
elsősorban a krónikus betegségben 
szenvedők és az idős korosztály számára 
ajánlott, de lehetővé tették mindenki 
számára az ingyenes oltást. – Harminc 
százalékkal több oltóanyagot rendeltem, 
de sajnos ez is kevésnek bizonyult. 
Vannak, akik még nem kapták meg az 
oltást, tőlük ezúton is türelmet kérek. 
Mihelyst lesz felszabadult készlet és 
megkapjuk, értesítjük a védőoltást 
igénylőket.   

Beszél arról is, hogy az 
immunrendszer védekezőképességét az 
egész lényünk, így a testi-lelki 
adottságaink egyaránt befolyásolják. A 
rendszeres testmozgás, a megfelelő 
táplálkozás nagymértékben javítja az 
immunrendszer hatékonyságát, és 
ehhez hozzájárul a belső lelki biztonság, 
béke is. – Legyen ott a szervezetünkben, 
testünkben, lelkünkben, mert egy 
szorongó, feszült lélek nem biztos, hogy 
ugyanolyan jól ellen tud állni egy 
vírusfertőzésnek, mint egy 
kiegyensúlyozott ember. Bár itt van a 
vírus közöttünk, nem szabad, hogy a 
félelem eluralkodjon rajtunk, mert 
annak talán sokkal több kára lesz 
hosszabb távon, mint magának a 
vírusnak – zárta gondolatait a 
háziorvos. 

Dr. Vermes Tamás, a Zirci Erzsébet 
Kórház – Rendelőintézet főigazgatója 

október 26-án adott ki közleményt, mely 
szerint a Krónikus Belgyógyászati 
Osztályon COVID-pozitív és gyanús 
eseteket észleltek. A krónikus osztály 
lezárása, izolálása megtörtént, a 
hozzátartozóknak az osztályra csomagot 
beadni és onnan elvinni határozatlan 
ideig nem lehetséges. Ennél több 
hivatalos információt nem sikerült 
megtudnunk a kórház háza tájáról.   

Az idősotthonok is a 
veszélyeztetettebb intézmények közé 
tartoznak, ugyanakkor szerencsére a 
Zirci Ciszterci Apátság fenntartásában 
működő Szent Bernát Idősek 
Otthonában a koronavírus-járvány 
kezdete óta ezidáig nem volt 
koronavírusos megbetegedés sem 
ellátott, sem dolgozó körében – ezt 
Hubert-Takács Réka igazgató közölte a 
részünkre. – Az intézmény folytatja a 
munkát, betartva az előírásokat, bízva 
abban, hogy sikeresen tudjuk venni az 
akadályokat, és továbbra is mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy  ez 
a jövőben is így legyen. Rendelkezünk a 
szükséges védőfelszerelésekkel, 
fertőtlenítőszerekkel, ugyanakkor a 
kormányzattól és adományozóktól is 
kaptunk különböző védőfelszereléseket 
– tette hozzá. 

Az önkormányzat továbbra is kéri 
az állampolgárokat a felelősségteljes 
magatartásra, az előírt óvintézkedések 
maradéktalan betartására a járvány 
elleni védekezésben, a betegséggel 
küzdőknek pedig mihamarabbi 
gyógyulást kívánnak! (kg)

 
 

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi helyzetre 
tekintettel a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás 

2020. november 2. napjától határozatlan időre korlátozásra került  
az alábbiak szerint: 

 
A Hivatal és az ügyfelek közötti kapcsolattartás elsődlegesen postai, 

elektronikus, valamint telefonos úton történik. 
 

A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel telefonon előre 
egyeztetett időpontban INDOKOLT, HALASZTHATATLAN ÉS SZEMÉLYES 

ELJÁRÁST IGÉNYLŐ ügyekben lehetséges! 
 

A papír alapú kérelmek, kitöltött nyomtatványok a földszinten, az 
ügyfélszolgálatnál kihelyezett gyűjtőládába helyezhetőek el. 

 
Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon, vagy elektronikus 

levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben 
e-mailen (pmh@zirc.hu vagy a www.zirc.hu honlapon található e-mail 

címeken) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.  
 

Hivatali kapu elérhetőségek: 
PMHZIRC, KRID: 506293306; 
ZIRCONK, KRID: 240683711; 

LOKUTONK, KRID: 340672997; 
PMBORZAVAR, KRID: 302159365 

 
Telefonos elérhetőségek: 

Titkárság: +36-30/294-5573 
Anyakönyvvezető/Adócsoport: +36-30/294-9986 

Városüzemeltetési osztály: +36-30/868-6626 
Pénzügyi osztály: +36-30/294-2809 

 
Megértésüket, türelmüket köszönöm. 

 
 Viziné dr. Horváth Judit 

jegyző 

A ZIRCI JÁRÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA 
 

Tájékoztatom, hogy a COVID-19 koronavírus-járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében tett kormányzati intézkedésekkel 

összhangban, valamint a személyes találkozások jelentős csökkentése 
érdekében  2020. november 11. napjától minden kormányhivatali 

ügyfélszolgálatra vonatkozóan: 
 

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 
lefoglalt időpontokban van lehetőség. 

 
Zirci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály: 88/550-699; 88/550-690 

zirc.hatosag@veszprem.gov.hu; zirc.jaras@veszprem.gov.hu 
 

Zirci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 88/550-670 
zirc.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 
Zirci Járási Hivatal Kormányablak Osztály:  

Belépés csak előre foglalt időponttal rendelkező ügyfelek részére 
engedélyezett! 

 
Az elkészült okmányok levélküldeményben kerülnek kézbesítésre az 

ügyfeleknek. Személyes átvételre nincs lehetőség. 
 

Az ügyféltérben egyszerre tartózkodó személyek létszámát korlátozhatjuk. 
Kérjük, hogy az ügyféltéren kívül, egymástól legalább 1,5-2 méter 

távolságot tartva várakozzanak, amíg a kormányablakos munkatárs szólítja 
Önöket! 

 
mo.hu    kormanyablak.hu    1818 

 
Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel! 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük 
betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter "szociális" távolságot. 

 
 

Kropf Miklós 
hivatalvezető 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 
2020. november 11. napjától a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet újabb 
szigorításokat határozott meg a járvány elleni 
védekezés érdekében, amelyeket a következő 30 napban 
alkalmazni kell.  
 
 Hat éves kor felett mindenki számára kötelező az orrot, 

szájat folyamatosan eltakaró maszk viselése a 
tömegközlekedési eszközön, a tömegközlekedési 
váróhelyiségekben, az üzletben és a vendéglátóüzletben 
történő vásárlás, vendégként való tartózkodás, illetve az ott 
történő munkavégzés során, az ügyfélforgalom számára 
nyitva álló helyiségekben, az egészségügyi intézményekben, 
valamint a szociális intézményekben az ott 
foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való érintkezésekor.  
A közterületen való maszkviselésről való rendelkezés 
Zircre, mint 10 000 főnél kisebb lakónépességű településre 
nem vonatkozik.  

 Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett 
életbe, mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén 
tartózkodni. Ettől eltérni csak a munkavégzés, a lakóhely és 
a munkahely közötti közlekedés, vagy az életveszély, 
egészségkárosodás elkerülése érdekében, vagy versenysport 
céljából lehet. A munkavégzést és a versenysportolást is 
okirattal kell igazolni. Kutyasétáltatás a lakóhely 500 
méteres körzetén belül lehetséges este 8 óra és reggel 5 óra 
között is.  

 Tilos a közterületeken és a nyilvános helyeken a 
csoportosulás, gyülekezés.  

 Közterületen, nyilvános helyen, szabadtéri sportpályán 
egyéni szabadidős sporttevékenység megengedett. A 
csapatsportok gyakorlása tilos, kivétel ez alól a 
versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és 
sportrendezvény. (versenyszerűen sportoló: az az amatőr 
vagy hivatásos sportoló, aki a sportszövetség által kiírt, 
szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy 
versenyrendszerben vesz részt.)  

 Rendezvényt szervezni, gyűlést tartani, ezek helyszínén 
tartózkodni tilos. (például: zenei rendezvény, karácsonyi 
vásár, kulturális esemény) Online módon közvetített 
kulturális esemény vagy élő zeneszolgáltatás megengedett, 

ha a helyszínen kizárólag a fellépők és a szükséges technikai 
személyzet tartózkodik.  

 Sportrendezvény nézők nélkül tartható meg.  
 Családi esemény, magánrendezvény maximum 10 fő 

részvételével tartható meg.  
 Temetésen a jelenlévők száma maximum 50 fő.  
 Házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, az 

anyakönyvvezető, a házasulók, szüleik, nagyszüleik, 
testvéreik, gyermekeik, valamint a tanúk lehetnek jelen.   

 Vendéglátóüzletben való tartózkodás az ott foglalkoztatottak 
részére, és a vendégek tekintetében az elvitelre alkalmas 
ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges 
időtartamig lehetséges. Az a vendéglátóüzlet, amely a fenti 
tevékenységgel nem foglalkozik, zárva tart.  

 Az üzletben, a lottózóban és a nemzeti dohányboltban este 7 
óra és reggel 5 óra között tilos tartózkodni, az ott 
foglalkoztatottak kivételével. Ez alól a gyógyszertár és az 
üzemanyagtöltő-állomás élvez kivételt.  

 Minden típusú szálláshelyen tilos tartózkodni, kivéve az ott 
foglalkoztatottak, valamint az üzleti, gazdasági, oktatási 
céllal történő tartózkodás.  

 Tilos továbbá a szabadidős létesítmények tekintetében a 
múzeumok, a könyvtár, a művelődési ház, az edző- és 
fitnesztermek, az uszoda, állatkert, játszóház látogatása, 
illetve az előadó-művészeti tevékenység.  

 A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák nyitva 
maradnak. A középfokú oktatásban digitális tanrend 
működik. A nevelési, oktatási intézménybe kísérő egy fő 
nagykorú személy maszkban beléphet az intézmény 
területére, de csak a testhőmérséklet-mérő pontig.  

 A felsőoktatási intézményekben szintén digitális oktatás 
lépett életbe.  

 A lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli 
kereskedelmi tevékenység és csomagküldő kereskedelem a 
jegyzőhöz történő bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül 
folytatható a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, 
azonban kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó 
tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható. 
Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is 
forgalmazható a veszélyhelyzet idején.  

 
Viziné dr. Horváth Judit  

                                                                          jegyző 

 
 

Jobb körülmények között a gyermekétkeztetés
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ottó Péter polgármester emlékeztetett arra is, hogy régen 
egy feladat-ellátási helyen működött az általános iskola, a 
Rákóczi téren, az étkezés pedig a templommal szemben lévő 
apátsági épületszárnyban történt. Nagy előrelépés volt, 
amikor 1980–81-ben elkészült az új, tizenkét tantermes 
iskolai rész, „kitágultak a terek”, és akkor került ide az 
étkeztetés a kor színvonalának megfelelő felkészültséggel – 
tette hozzá. Az épület első jelentősebb felújítására 2015-ig 
kellett várni, szintén térségünk országgyűlési képviselőjével 
került sor az energetikai projekt átadójára.  

Az iskola fenntartása és működtetése már nem 
önkormányzati feladat, de a konyhai épületrész továbbra is 
városi üzemeltetésű, az étkeztetési ellátás a Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ feladatkörébe tartozik. A 
korábbi és a jelenlegi önkormányzati fejlesztésből a megújuló 
energiát, a napelemes rendszer telepítését emelte ki Ottó 
Péter polgármester, amellyel jelentős megtakarítás érhető el a 
villamos áram felhasználását illetően.  

Városunk vezetője végül köszönetét fejezte ki a 
munkájáért valamennyi konyhai dolgozónak, továbbá 
köszönetet mondott a pályázat elkészítésében és a projektben 
közreműködőknek.  

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője 
hangsúlyozta, az oktatás mellett legalább annyira fontos, 
hogy a gyerekek jól érezzék magukat az étkeztetés 
körülményei között, és megfelelő legyen az ellátásuk. Éppen 
itt volt az ideje, hogy modern eszközök kerüljenek 
beszerzésre, melyek megkönnyítik az életét a nehéz fizikai 
munkát végző konyhai dolgozóknak, és az sem mindegy, hogy 
milyen körülmények között készülnek az ételek.   

Beszélt arról is, hogy a mintegy 21 millió forintos 
beruházás – melynek állami támogatásához három millió 
forint önerőt biztosított az önkormányzat – az iskola 
egészéhez képest eltörpül, a konyha vonatkozásában viszont 
jelentősnek mondható. A projekt részét képező energetikai 
fejlesztés, a napelemes rendszer az eddigieknél jóval olcsóbb 
üzemeltetést tesz lehetővé.  

Dr. Kovács Zoltán kiemelte, hogy naponta több mint ezer 
adag étel készül a konyhában – 600 főre főznek ebédet, 500 
főt látnak el tízóraival és uzsonnával –, amit rendkívül 
tiszteletreméltónak nevezett, mint mondta, mindez az itt 
dolgozók munkáját dicséri. Az új eszközökkel, a korszerű 
körülmények között további jó munkát kívánt a 
kollektívának. (kg)   
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Szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki 
 
– Az 1956-os forradalom egyik fő követelése volt a 
nemzeti függetlenség. Az emberek nem egyéni 
jólétükért tüntettek, nem valamelyik társadalmi 
csoport vélt vagy valós sérelmeit hánytorgatták fel, 
hanem életüket kockáztatva az ország függetlenségét, 
szuverenitását, semlegességét követelték, és ezért 
harcba is szálltak.      
 

Dr. Detre Miklós mondta ezeket a gondolatokat Zirc város 
1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségén, 
az I. András téren található ’56-os emlékkőnél. Hozzátette, a 
magyar nemzet ekkor újra megmutatta – mint korábban 
története során oly sokszor –, hogy nem tűri, ha a sorsát 
birodalmi érdekből, erőszakos hódítási vágytól vezérelve vagy a 
mások által haladónak ítélt rendszer vagy ideológia ránk 
erőszakolásával akarják irányítani.  

„Attól más ez a forradalom, hogy velünk él. Velünk él, mert 
egyre fogyóbb számban, de velünk élnek még a forradalmat 
megelőző elnyomatást személyesen megélő szüleink, 
nagyszüleink, a forradalom és szabadságharc résztvevői, akik a 
bukást követő diktatúrában is magukban hordták a szabadság 
eszményét. De velünk élnek a forradalom leverését követő 
diktatúra működtetői és haszonélvezői is, azok a kommunisták, 
akik évtizedekig próbálták elhazudni vagy relativizálni, végül 
kisajátítani ’56-ot. Velünk kell, hogy éljen ez a forradalom azért 
is, mert a nyomunkban felnőtt egy nemzedék. A mi 
felelősségünk, hogy ők is megismerhessék az ’56-os eszméket, 
magukénak érezzék, és soha semmilyen körülmények között 
abból ne engedjenek. Tudják mindig, ami az alaptörvényünkben 
is áll: egyetértünk az első szabad országgyűlés képviselőivel, akik 
az első határozatukban kimondták, hogy a mi szabadságunk az 
1956-os forradalomból sarjadt ki”.  
 

 
Dr. Detre Miklós ünnepi beszéde 

 
Személyes emlékeit is felidézte, mint mondta, az ő 

generációja csak felnőttként ismerhette meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc történetét. „Óvodásként, 
kisiskolásként nem készítettünk lyukas zászlót, mint március 15-
én kokárdát. Nem ismerhettük az eseményeket, hogy mi történt a 
rádiónál, a Kossuth téren, Corvin közben, hogyan dőlt le a Sztálin 
szobor, kik voltak a pesti srácok. És mit sem tudhattunk a 
rettenetes megtorlásról. Otthon persze sokunknak elmondták, 
hogy ez nem ellenforradalom, nem fasiszta és nyilas hordák 
lázadása volt. A közbeszédben azonban csak lassan vált 
népfelkeléssé, majd forradalommá, de még az elmúlt években is 
voltak olyan közszereplők, akik ellenforradalmat emlegettek. 
Évek kellettek, míg olvasva, barátokkal és idősebbekkel 
beszélgetve, ünnepségekre járva kitisztult a kép. Kialakult a 
tisztelet, amely méltán övezi 1956. október 23-át, annak 
résztvevőit, és a megtorlások áldozatait”.  

Az ünnepi gondolatokat követően Török Tamás, az egri 
Gárdonyi Géza Színház színművészének műsora következett, 
még felemelőbbé, bensőségesebbé téve az ünnepséget. Az 

előadás a „Köszönjük, Magyarország!” program támogatásával 
valósult meg.        

A zenés-irodalmi műsort koszorúzás követte az ’56-os 
emlékkőnél a Magyar Honvédség 54. Veszprém Radar Ezred 
Díszelgő Alegységének közreműködésével.  

Az ünnepséget a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési 
Ház és Stúdió KB szervezte, és Szakács Ildikó konferálta.  
 
November 4-én az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leveréséről is megemlékezett Zirc.  
 

Horváth Attila önkormányzati képviselő mondott beszédet, 
aki hangsúlyozta, a magyar nép számára az 1956-os forradalom 
dicsőséges bukás volt, amely egyrészt az idők során hozzájárult 
az elnyomás enyhítéséhez, másrészt erőt adott az alávetettség 
elviseléséhez, és olyan nemzetközi elismerést szerzett a 
magyarság számára, amilyenben az 1848-as forradalom óta nem 
volt része. Hozzátette, a forradalom és leverése a kommunista 
ideológia óriási erkölcsi hitvesztését és befolyásának 
visszafordíthatatlan meggyengülését eredményezte az egész 
világon. 1956 után nem lehetett többé nem tudomásul venni, 
hogy a Szovjetunióban és a fennhatósága alatt álló országokban 
fennálló rendszerek valójában népellenes, korrupt és 
életképtelen totalitárius diktatúrák. A forradalomnak ez a 
nemzetközi hatása végső soron fontos szerepet játszott a 
Szovjetunió és az egész keleti blokk válságához és bukásához 
vezető folyamatban.   
 

 
Horváth Attila emlékezőbeszéde 

 
Az áldozatok számát is ismertette: a harcok november 4-én a 

fővárosban 135 áldozatot követeltek, míg a KSH 1957. januári 
jelentése szerint az október 23-a és január 16-a közötti 
események országosan 2652 emberi életet követeltek és 19 226-
an sebesültek meg. A forradalomban való részvételért kivégzettek 
száma az eltérő adatokat közlő források szerint 220-340 között 
volt. A szabadságharc leverését követően mintegy 200 000 
ember menekült el az országból, túlnyomórészt a zöldhatáron át. 
A menekülteknek csak kis része volt fegyveres felkelő, többsége a 
visszatérő terror, politikai megtorlás, illetve a sivár lehetőségeket 
biztosító szovjet rendszer elől menekülve, a nyugati szabad 
világban elérhető jobb életben bízva kelt útra. A következő 
három évben mintegy 400 embert végeztek ki a forradalomban 
való részvételért, több mint 21 000 személyt börtönöztek be, 16-
18 000 főt internáltak. A börtönökben sokakat brutálisan 
vallattak, megkínoztak, köztük számos nőt és kiskorút is. A 
szovjet hadsereg által elfogottak közül további többszáz főt 
szovjet hadbírósági eljárás során végeztek ki, mintegy 860 
embert a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba deportáltak.  

Az emlékező beszédet követően az egybegyűltek közösen 
imádkoztak az áldozatokért Vecsey Katalin református lelkész 
vezetésével, aki ezt követően áldást is mondott.  

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió 
KB által szervezett megemlékezést Csaba Lilla konferálta és 
Márai Sándor sorait idézte a nemzeti gyásznapon. (kg) 
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Parkolási rend, Skatepark, EKF-csatlakozás 
 
Októberi rendes ülését tartotta Zirc Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete.  
 

Ottó Péter polgármester a napirend előtt külön 
köszöntötte Viziné dr. Horváth Juditot, aki október 12-től 
látja el Zirc város jegyzői feladatait.  

A képviselő-testület döntött a „Veszprém-Balaton 2023 
Európa kulturális fővárosa” program által gondozott 
regionális együttműködéshez való csatlakozásról. A 
programnak van anyagi vonzata, az önkormányzatoknak a 
2021 és 2023 közötti időszakban lakosságszám arányú 
hozzájárulást kell fizetniük, amely Zirc – mint járásszékhely – 
esetében éves szinten mintegy 5 millió forintot jelent 
majd. Az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel 
hosszas vita előzte meg a döntést, de a többség úgy látta, hogy 
a csatlakozásból többet profitálhat Zirc, mint amilyen 
finanszírozási kötelezettséggel az jár. Az együttműködéshez 
történő csatlakozással az önkormányzat a településen 
működő intézmények, vállalkozások és civil szervezetek előtt 
is megnyitja az EKF programban, illetve annak 
megvalósítását szolgáló pályázatokon történő részvétel 
lehetőségét. 

 

 
Nem volt egyhangú a döntés az együttműködéshez való 
csatlakozásról, de a testület többsége támogatta azt 
 

Módosításra került az önkormányzat 2020. évi 
költségvetése, a főösszeg 138 118 000 forinttal emelkedett, 
3 437 404 000 forintra módosult, amiben jelentős szerepet 
játszik a közlekedésfejlesztési projekt többlettámogatása és a 
belügyminisztériumi pályázaton útfelújításra elnyert forrás.  

A képviselő-testület arról is határozott, hogy az előző 
évek gyakorlatának megfelelően – az önkormányzat 
folyamatos fizetőképességének biztosítása érdekében – 100 
millió forintos bankszámla-hitelkeret szerződést köt a 
számlavezető bankjával a jövő évre.  

A város több részén zsúfoltság mutatkozik parkolás 
szempontjából, ezért a forgalmi rend már folyamatban lévő 
felülvizsgálata mellett a közterületi parkolás helyzetével, 
rendjével is foglalkozik az önkormányzat. Felmérésre kerül a 
helyi vállalkozások és közintézmények törvény által előírt és 
egyéb jogszabályban meghatározottak szerinti parkolási, 
tárolási szükséglete és annak megoldhatósága, illetve azt is 
megvizsgálja az önkormányzat, hogyan lehet 
szabályozottabbá tenni a parkolók használatát, akár 
időkorláthoz vagy díjfizetéshez kötve.  

Civil összefogás indult egy Skatepark létrehozására 
Zircen. A létesítmény olyan extrém sportok gyakorlására 
adna lehetőséget, mint a görkorcsolya, gördeszka, bmx vagy a 
roller. Az önkormányzat a kezdeményezés mellé állt, egyrészt 
biztosítja a tulajdonában lévő, a sporttelep és a szakképző 
iskola tornacsarnoka melletti területet, másrészt pedig a 
képviselő-testület szándékában áll felvállalni a létesítmény 
terveztetésének költségeit.  

A képviselő-testület – a benyújtott kérelemre – kifejezte 
előzetes egyetértését a több mint kétszáz évvel ezelőtt épült 
Kertész utca 7. szám alatti lakóház előzetes helyi védelem alá 
történő helyezéséről. A Kossuth utca 9. szám alatti ingatlan 
helyi védelem alá helyezésével kapcsolatos döntését pedig 
továbbra is fenntartja a testület, és tudomásul vette azt is, 
hogy a korábban szintén kezdeményezett Damjanich utca 13. 
szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezésére már nincs 
lehetőség, mivel az időközben műemléki védettséget kapott. 

A „Zirc, Zöld város a Magas-Bakonyban” elnevezésű, két 
fő projektelemből álló beruházás építési munkáira indított 
nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelése is 
megtörtént. A termelői piac ajánlati rész vonatkozásában 
eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület az 
eljárást, az apátság előtti térrész esetében viszont 
eredményesnek és a közbeszerzési eljárás nyertesének a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Colas Út Építőipari Zrt-t nevezte 
meg. Kiválasztásra került a vállalkozás az önkormányzati 
kezelésű belterületi utak téli hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési tevékenységének ellátására is.  

Bár több kérelem is érkezett az önkormányzathoz a 
tulajdonában lévő egyes mezőgazdasági területek 
megvásárlására, illetve haszonbérletére vonatkozóan, a 
képviselő-testület a településrendezési eszközök folyamatban 
lévő felülvizsgálatát, illetve az azzal kapcsolatos változtatási 
tilalomról szóló rendeletet is figyelembe véve, a területek 
továbbra is bérmunkaszerződés keretében történő 
megműveléséről hozott döntést. 

Több előterjesztést is tárgyalt a képviselő-testület a Zirc 
I. számú fogorvosi körzettel kapcsolatban, a feladatot ellátó 
fogorvos személyében történt változással összefüggésben. 

A Pell Rudolf Zircért Alapítvány székhelyváltoztatásra 
irányuló kérelmét is támogatta a képviselő-testület, melynek 
megfelelően az önkormányzati tulajdonban lévő Március 15. 
tér 1. szám alatti ingatlan lesz az alapítvány új székhelye a 
szintén önkormányzati tulajdont képező Reguly utca 3. 
helyett. A Zirci Zeneiskoláért Alapítványnak egy korábbi 
önkormányzati támogatás felhasználásának, illetve azzal 
történő elszámolásának határidejére vonatkozó kérelmét is 
támogatta a testület.  

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal közbiztonsági 
referense által elkészített városi közbiztonsági és 
bűnmegelőzési koncepció is elfogadásra került a 2020–2024. 
évekre vonatkozóan. A koncepcióhoz iránymutatást és 
adatokat a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrse 
szolgáltatott.  

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház bérfejlesztésre irányuló kérelme is 
napirendre került, melyet a kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának november 
1-től munkaszerződéses jogviszonnyá történő átalakulásához 
kapcsolódóan fogalmaztak meg. A képviselő-testület 
tudomásul vette a kérelmet, és arról döntött, hogy azonos 
elvek mentén, összönkormányzati szinten vizsgálja meg a 
bérfejlesztés lehetőségét. (kg)   
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A szociális ellátásokat nyújtó szakemberek tisztelete 
 
Az idei évben a járványügyi helyzet miatt elmaradt a 
Szociális Munka Napjának zirci ünnepsége. A szociális 
intézmények, illetve a szociális feladatot is ellátó 
intézmények vezetőinek a gondolataival emlékezünk. 
 

SZENT BERNÁT IDŐSEK OTTHONA 
 

November 12-én a Szociális Munka Napját ünnepeljük, 
amint az ma már talán elmondható, hogy nem csak a szociális 
szférában dolgozók előtt ismeretes ezen ünnepnap, hanem a 
köztudatban is jelen van. Egy-egy nevesebb ünnep alkalmával 
összegzünk, számot vetünk az elért eredményekről, ezen belül is 
pozitív és negatív teljesítményekről, azokból okulva 
elismeréseket adományozunk az arra érdemeseknek. November 
12-én ünnepelünk. Ünnepeljük a szociális ellátórendszerben 
dolgozó valamennyi alkalmazottat, akik tevékenységükkel az alap 
és szakellátás területén, családokon, gyermekeken, idős, beteg 
rászorulókon segítenek. Valahányan, akik a szociális ágazatban 
dolgozunk, hivatásként éljük meg munkánkat, hiszen nemcsak 
egyszerűen munkát végzünk, hanem olyan emberekért 
dolgozunk és teszünk, akik kiszolgáltatottak, igénylik a 
szeretetet, a törődést, az iránymutatást, gondoskodást és 
mindezt mi szívvel, lélekkel tesszük, tudva azt, hogy nemcsak 
egyszerűen elvégeztük a dolgunkat, hanem egy embertársunkon 
segítettünk. Úgy gondolom, hogyha az elmúlt egy év tekintetében 
számot kell vetnünk, akkor elmondható, hogy olyan súlyos 
kihívás elé állította a szociális ellátórendszert is a világméretű 
humán járvány megjelenése, amelyre eddig még soha nem volt 
példa. Egy olyan háborút kell megvívnunk, amelyben az ellenség 
láthatatlan és mégis meg kell próbálnunk harcolni ellene, 
amelyet a szakágazatban dolgozók napi szinten meg is tesznek. 
Összetartóan, fegyelmezetten végzik napi munkájukat az 
ellátottak érdekében, védve őket a járványos megbetegedéssel 
szemben. A járvány megelőzése és elterjedésének 
megakadályozása miatt nagyon komoly összetartásra, 
szervezettségre, a szabályok betartására, betartatására van 
szükség. A Covid-19 járvány eddig ismeretlen volt mindannyiunk 
számára és minden eddiginél nagyobb kihívás elé állítja a 
szociális ellátórendszert, ahogy ezt megéljük a Szent Bernát 
Idősek Otthonában is. Valamennyi otthonunkban ellátott 
gondozottunkról elmondható, hogy legalább egy, esetenként 
több krónikus betegséggel rendelkeznek, amely koruknál és 
egészségügyi állapotuknál fogva a járványos megbetegedés 
tekintetében súlyosbító tényező. Ebből fakadóan az otthon 
dolgozóira még nagyobb pszichés nyomás nehezedik. A kollégák 
érzik a felelősség súlyát, hiszen tudatában vannak annak, ha Ők 
maguk nem tartják be a szabályokat, annak súlyos 
következményei lehetnek az otthon lakóira nézve. Természetesen 
családanyaként, feleségként is élik a mindennapjaikat, amely 
ebben a járvány sújtotta világban ugyanúgy fegyelmezettséget 
követel meg tőlük, azonban miután munkájuk révén más 
emberek ápolásáról, ellátásáról kell gondoskodniuk, ez a 
felelősség hatványozódik, ezért nagyméretű nyomás alatt végzik 
a munkájukat. Kitartásukért, elhivatottságukért köszönet jár 
nekik. Annál is inkább, mert mint tudjuk, az ellátó rendszerben 
az ápoló-gondozó személyzet fluktuációja erőteljes, az 
egészségügy elszívó ereje jelentős, az anyagi megbecsülés okán 
vonzóbb ágazat. A Szent Bernát Idősek Otthona vezetése, 
valamint a Fenntartó is mindent megtesz annak érdekében, hogy 
működtesse az intézményt, biztosítsa a szükséges 
szakemberállományt, amely nehézségeket ez idáig sikeresen 
leküzdötte, ugyanakkor elmondható a jövő tekintetében, hogy 
ennek a problémának a megoldása, a létszámhiány pótlása a 
jövőre vonatkozóan komoly kihívások elé állítja az otthont. De 
mégis ünnepelünk, igaz, hogy másképpen, más módon, mint 
ahogy eddig megszoktuk, a járványhelyzet árnyékában mégis 
bizakodva nézünk előre, hiszen másként nem is tehetünk, mivel 
ez a hivatásunk, a más embereken való segítés, és tudjuk, hogy a 
Mi munkánkon is sok múlik, hogy eredményesen tudjunk 
megküzdeni a járvánnyal. Ismételten köszönet minden 
dolgozónak az áldozatos, sok esetben erő feletti munkájáért. A 
köszönet mellett jó érzéssel tölt el, hogy az idősek otthonának 

valamennyi dolgozója a Szociális Munka Napja alkalmából 
azonos összegű jutalmazásban részesül. 

Kívánok a szociális ágazatban dolgozó valamennyi 
kollégának erőt, kitartást, szeretetet, valamint kívánom, hogy a 
jövő évben ugyanebben az időszakban, amikor eljön a Szociális 
Munka Napja, már csak múlt időben beszélhessünk az idei év 
erőpróbáiról. 

Takács Réka igazgató    
 

ZIRCI JÁRÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
 

Az idei Szociális Munka Napja más lesz, mint az 
eddigiek, hiszen figyelembe kell vennünk a kialakult 
világjárványt! A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 
1997-ben kezdeményezte az emléknap bevezetését. 
Magyarországon először 1998-ban került sor a megünneplésére. 
2016-ban a Magyar Országgyűlés a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe emelte 
november 12-ét, mint a szociális munka napját, amely a 
személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál 
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap lett. Ezt a napot a 
szociális ellátásokat nyújtó szakemberek tiszteletére, munkájuk 
elismerésének érdekében nevezte ki ünneppé az Országgyűlés.  

Intézményesült formában Zircen és környékén, 
intézményünk jogelődei látták el a szociális alapfeladatokat 1998 
januárjától. Az azóta eltelt időben többször átalakult ez az ellátás, 
illetve kiegészült a Szent Bernát Idősek Otthona létrejöttével 
szakosított ellátással. Így jelenleg széles palettáját nyújtjuk a 
város és járás lakóinak szociális feladatok terén, jelenleg négy 
intézményben. Intézményünk időseknek, fogyatékkal élőknek és 
pszichiátriai betegeknek kínál különböző szolgáltatásokat, két 
épületben. Az Idősek Klubja – Bajcsy Zs. u. 9. szám alatt – 
várja az időseket napközben programokkal. Itt nyújtjuk a 
szociális étkeztetést kiszállítással, helyben fogyasztással, illetve 
elvitellel. A házi segítségnyújtás szervezése is itt folyik. A 
megújult épület tetőterében a közösségi pszichiátriai ellátás 
kapott helyet, ahol jól felszerelt, szép környezetben tudjuk a 
hozzánk forduló betegeket segíteni, programokat szervezni 
számukra. Ez már nagyon kellett a 15 éve működő ellátásnak! 

A Segítő Kezek Házában – Ady u. 3. – fogyatékosokat és 
pszichiátriai betegeket várunk napközben programokkal, 
szabadidős tevékenységekkel. Illetve többen a fejlesztő 
foglalkoztatásban dolgoznak és állítják elő a saját boltunkban, az 
apátsági látogató központban és a kertboltban árult termékeket. 

Itt szervezzük a támogató szolgálatot, annak szállítási és 
otthon-gondozói feladatait, amely fogyatékosok segítésére jött 
létre 16 éve. 

Ennek a nyolc szakfeladatnak az ellátása, hozzánk fordulók 
fogadása, segítése a jelenlegi pandémiás időszakban jelentősen 
átalakult! A szociális ellátásokra fokozott feladatot rótt és 
ró ez a veszélyhelyzet, hiszen mind az idősek, mind a 
fogyatékosok és krónikus betegek kiemelt figyelmet 
kaptak ezen időszakban. Alkalmazkodnunk kellett, új 
megoldásokat keresve az otthonmaradás és a társas kapcsolatok 
fenntartása, a bezárkózás, az elmagányosodás illetve a pszichés 
állapotok romlásának megelőzésére. Hiszen ezeknek az 
embereknek nagy szüksége van/volt a személyes találkozásokra, 
emberi szóra! Ebben a helyzetben nagyon jól álltak helyt 
kollégáim, kreatívan, a technikai lehetőségeinkhez 
mérten segítették a hozzánk fordulókat. És persze az 
óvintézkedések betartásával támogattuk az otthonukat 
elhagyni nem tudókat! 

Nem tudom, mit hoznak a következő hetek, hónapok? Mi 
megpróbáljuk a tőlünk telhető legtöbbet megtenni a 
gondozottainkért! Kérek mindenkitől türelmet és kitartást az 
előttünk álló időszakra! 

Köszönöm munkatársaimnak a munkáját és 
kívánok minden szociális területen dolgozó, városban 
élő kollégának jó erőt, egészséget, kitartást a következő 
egy évhez! 
 

Nagyné Fáró Katalin intézményvezető
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ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

 
A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ a 
zirci járás területén élő egyének és családok részére nyújt 
segítséget szociális, családi és lelki problémáik megoldásához.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 fő családsegítővel 
nyújt szolgáltatást a szociális vagy mentálhigiénés problémák, 
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából. A Gyermekjóléti Központunk 2 fő 
esetmenedzserrel, 2 fő óvodai-, iskolai szociális segítővel és 1 fő 
szociális diagnózist készítő esetmenedzserrel látja el szakmai 
tevékenységét. A Központ munkatársainak fő feladata a nehéz 
helyzetbe került családok szociális és/vagy családi problémáinak 
enyhítése, a veszélyben lévő gyermekek védelme. 
Szolgáltatásaink közé tartozik a készenléti szolgálat, a 
pszichológiai tanácsadás és a kapcsolattartási ügyelet. 

Fogadjuk a társintézmények, a hatóságok és a lakosság 
jelzéseit a segítségre szoruló, veszélyeztetett gyermekekről, 
illetve a szociális krízisbe került felnőttekről. Munkánk során 
együttműködünk minden olyan intézménnyel, szervezettel, 
hatósággal, amely az adott probléma megoldását elősegítheti. 

Az intézmény dolgozói létszáma 7 fő, mindannyian felsőfokú 
végzettségű szociális szakemberek. 

Az idei évben a mi munkánkra is hatással volt a kialakult 
járványhelyzet. Szakmai munkánkat leginkább a tavaszi időszak 
befolyásolta, amikor az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiadott Útmutató szerint kellett eljárnunk. Ebben az időszakban 
vállaltuk a Zircen élő 65 év feletti szépkorúak számára a 
vásárlást, gyógyszerkiváltást, csekkfeladást. Szintén ebben az 
időszakban az Alkotmány utca 282 méter hosszú járdaszakaszát 
sokszínű festett játékokkal alakítottuk át két hónap leforgása 
alatt. A járdaszakasz ügyességi feladatokkal, egyéni és 
csapatjátékokkal, vidám feliratokkal csábítja mozgásra a kicsiket 
és nagyokat. A korlátozó intézkedések enyhítésével lehetőségünk 
volt 2 nyári napközis tábor lebonyolítására, mellyel összesen 60 
gyermeknek sikerült maradandó élményeket szereznünk.  

Sajnos az idei év „veszteségeként” könyvelhetjük el a 
tervezett és elmaradt, illetve eddig hagyománynak számító 
programjainkat. Ide sorolható többek között az MH Altiszti 
Akadémia szentendrei kiképző központjának nyílt napja, ahova 
egy busznyi gyermekkel mentünk volna, illetve a szokásos 
tavaszi-, őszi játszóházunk, és karácsonyi ajándékosztásunkra is 
az eddigiektől eltérően más formában készülünk.  

 
Koós Kata intézményvezető 

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
 

Bölcsődénk, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 
többcélú intézmény részeként, de önálló szakmai egységet 
képviselve jött létre 2003-ban. A kezdetekkor még az óvoda 
épületében kapott helyet, jelenleg a 2011. október 28-án átadott 
új épületben működik. A bölcsődében 3 jól felszerelt 
csoportszoba és egy elkülönített udvarrész biztosítja a gyermekek 
biztonságos, minden igényt kielégítő mozgásterét, az 
ismeretszerzéshez optimálisan ingerdús környezetet. 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban 
nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését végző intézmény. Feladata a három éven 
aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi 
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok 
figyelembevételével. 

Működési engedélyünk alapján már 20 hetes kortól 
fogadhatjuk a gyermekeket Zirc városának közigazgatási 
területéről.  

A bölcsődei szolgáltatásunkat legtöbb esetben a dolgozó 
szülők, de integráló intézmény révén sérült gyermeket nevelő 
családok is igénybe veszik. 

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák 
azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, 
hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját 
kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak 
változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és 
módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés 
elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény családbarát intézményként, szolgáltatásként 
hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők 
munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

A bölcsődei gondozás során szeretetteljes, biztonságot 
nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezését 
vállaljuk, ahol a szakszerű gondozás-nevelés családias, derűs, 
nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyermek fejlődéséhez 
szükséges változatos, motiváló feltételeket. 

A derűs légkör, a kisgyermeknevelő és gyermek 
szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolata átsegíti a 
gyermekeket a beszoktatási nehézségeken, valamint az esetleges 
kudarcokon. A sok játékkal, mondókával, mozgásos 
tevékenységekkel fűszerezett mindennapok által a gyerekek 
szívesen látogatják intézményünket. A közös élmények 
megszerzéséhez bölcsődén belül, és esetleg szülői segítséggel 
bölcsődén kívül is lehetőséget biztosítunk.  

 
 

Kovács Mónika intézményvezető 
 

 

Adománygyűjtések Zircen 
 
„Segíts, hogy segíthessünk!” mottóval szervez tartós 
élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószer-gyűjtést a 
Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központja. Szívesen fogadnak tartós 
élelmiszert, édességet, tisztálkodó- és tisztítószereket. Az 
adományokat az Alkotmány u. 14. szám (volt MHSZ épület) 
alatt lehet leadni november 2. és december 4. között 
hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00, pénteken 7.30 és 13.00 óra 
között. További információt a 88/416-936, a 30/162-1643 és 
a 30/162-1642-es telefonszámokon lehet kérni.    
 
Ugyancsak adománygyűjtést szervez a Zirci Árpád-
házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász. „Támogassa 
élelmiszeradományaival a nélkülözőket!” – szól az 
élelmiszergyűjtésre szóló felhívásuk. Többek között 
konzervet, étolajat, cukrot, csokoládét, tartós tejet, tésztát, 
lisztet, szaloncukrot várnak a jótékony felajánlóktól. A 
rászorulóknak szánt élelmiszereket – melyeket előre is 
köszönnek – a Bazilika Szent Kereszt Oltáránál, a szentmisék 
előtt vagy után lehet elhelyezni a november 16. és 
december 4. közötti időszakban. Az adományokat még 
ünnepek előtt eljuttatja a karitász a rászorulókhoz.  

HIRDETÉS 
 

 
Aegon Magyarország  
 
Zirc, Kossuth L. u. 11. 
 
06-88-414-169 
 

 
NYITVATARTÁS: 
 
H 13:00-17:00  0630/9743249 
K 09:00-13:00  0620/9676632 
SZ 09:00-13:00  0630/9743249 
CS 09:00-13:00,  0630/5442237 
 13:00-17:00  0630/9553121 
 
Ma tegyünk a holnapért!
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Kárpátok bércein – Rovarászat Erdélyben 
 
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának új kiállítása a trianoni 
békeszerződés 100 éves évfordulójára emlékezve készült.  
  

A tárlaton az „1000 éves határ” mentén található elcsatolt területek tájairól és 
rovarvilágából kapunk ízelítőt. Dr. Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi Természettudományi 
Múzeumának entomológus-igazgatója 1992 óta több mint 20 alkalommal járt Erdélyben, 
főként a Kárpátok vidékén. Ezek az utak többnyire a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem (ma SZIE Kertészettudományi Kar) Rovartani Tanszéke által szervezett 
Rovarásztáborok keretében valósultak meg. 

A kiállítás megnyitása előtt Szakács Ildikó mondott el egy meserészletet Wass 
Alberttől, a Tavak és erdők könyvében szereplő kék hegyekről. A tárlatot dr. Haltrich 
Attila, a Szent István egyetem docense, az egyetemi rovarásztáborok egyik szervezője 
nyitotta meg. Elmondta, hogy a táborok ötletét 1989 tavaszán dr. Mészáros Zoltán 
tanszékvezető vetette fel. A rendszeressé váló programok kezdetben Magyarország tájaira, 
később viszont más-más erdélyi helyszínre, gyakran a Kárpátokba szerveződtek. A 
résztvevők között igazi rovarász érdeklődésű kevés volt, Csaba volt az egyik, aki szinte a 
kezdetektől részt vett ezekben a táborokban.  
 

    
A kiállítás megnyitóján: dr. Kutasi Csaba, dr. Haltrich Attila, Szakács Ildikó, jobbról az egyetemi docens beszél 

 
A rovarászgyakorlatok helyszíne azért tevődött át a határon túlra, mert a Kárpátok 

vidékére, a magyarországitól eltérő növényzetre, faunára nagy érdeklődés mutatkozott. 
Elmondta, hogy az is segítette ezek megszervezését, hogy ő maga is erdélyi volt, ismerte a 
nyelvet és a vidéket. Az sem volt utolsó szempont, hogy minden olcsóbb volt. És nemcsak 
a sör, de a szállás és maga az utazás is. Persze ennek is megvolt az „ára”, hiszen az olcsó, 
de megbízhatatlan műszaki állapotú romániai buszokkal utazva, az sem volt biztos, hogy 
még aznap megérkezik az ember. Amikor, rendszerint sötétedéskor végre bekanyarodott a 
busz a szálláshely parkolójába, az egész napos zötykölődés után, a júliusi melegben, 
rohantak elfogyasztani első sörüket, addig a rovarászok először a talajcsapdáikat 
helyezték ki a környéken, hogy már az első éjszaka is tudjanak rovarokat gyűjteni. Külön 
programpont volt aztán, a hazaindulás előtti nap délelőttjén, a pohárcsapdák ürítése. De 
ugyanakkor tartott Csaba bemutatót fűhálózásból és avarrostálásból is.  

A táborozások során a legtöbbször érintették az egykori Magyar Királyság 1000 éves 
határát, melyet ma nem is olyan könnyű már megtalálni. Igaz, hogy az erdélyi 
megyehatárok a mai napig követik az egykori országhatárt, na de nem pontosan. Van, 
ahol még mindig áll az egykori vámház (Törcsvár) vagy a határőr kaszárnyák boronaházai 
(Tölgyes), de a legtöbb helyen készülni kell előre, megvizsgálva az egykori 
vármegyetérképeket. A trianoni határokkal kapcsolatban megosztotta azt az érdekes 
észrevételt, hogy a Google útvonaltervezője minden határon túli helységet eleve magyarul 
ír ki. Elmondta, hogy 32 évet élt kisebbségiként Erdélyben, a diktatúra utolsó 15 évében, 
nemcsak, hogy nem írták ki több nyelven is a magyarlakta helységek nevét, de még a helyi 
magyar sajtóban is csak románul volt szabad minden földrajzi- vagy településnevet 
feltüntetni. A magyar általános és középiskolákban pedig a földrajzot és a történelmet is 
csak románul oktatták.  

Véleménye szerint, és erre még akkor, amikor kinn élt jött rá, hogy Erdély, és az azt 
szegélyező bércek, nem attól tartoznak hozzánk, hogy országhatáron belül, vagy kívül 
vannak, vagy hogy milyen zászló lobog a városháza előtt. Ezek mindig azoké, akik azokat 
évről évre bejárják, és ott jól érzik magukat. Attól a miénk – és ezt már senki sem veheti el 
tőlünk –, ha ott éljük le az életünket, vagy ha oda járunk nyaralni vagy kirándulni, vagy 
éppen futóbogarakat gyűjteni és fotózni, ahogy ezt évtizedekig Csaba is tette. 

 
Cikk: Dr. Kutasi Csaba 

 
Fotók: MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma 

 
 

 
 

Borzongás a 
múzeumban 

 
Az MTM Bakonyi Természettudományi 
Múzeuma október 30-án esti 
tárlatvezetések keretében borzongató 
élményben részesítette a látogatókat.  
 
Az előzetes regisztrációhoz kötött 
„Borzongás a múzeumban” programon 
két csoportban, közel ötven érdeklődő 
vett részt, ahol sötétben 
megismerhették az éjszakai életmódot 
folytató állatokkal kapcsolatos 
érdekességeket, hiedelmeket, 
babonákat. Több tucat állatfaj hangja is 
megszólalt az est során. Sok egyéb 
érdekes információ mellett elhangzott a 
pókok eltaposásával járó balszerencse, 
vagy éppen az arachnofóbia eredete, 
története. A gímszarvas, a róka és a 
barnamedve félelmetes hangja hallatán 
mintha az éjszakai erdőbe csöppentünk 
volna. A különböző bagolyfajok 
hangjainak különbségét is kiválóan 
lehetett érzékelni. A rémisztő hangok 
mellett akadtak olyan állatok is, melyek 
kedves kinézete kellemes hanggal 
párosult, mint például a nagy pele, fürj 
vagy a menyét. A körülöttünk élő mezei 
tücsök és békahangok gazdáit is 
megismerhettük. A mindenszentek és 
halottak napjához kapcsolódva 
halhattunk, elsősorban a magyar 
néphitben elterjedt hiedelmeket. Az 
éjszakai állatokat nagyon gyakran 
társították a halállal, vagy egyéb rossz 
történéssel, emiatt már hangjuk hallása 
is rémülettel töltötte el az embereket. 
Megtudhattuk azt is, miként válhatott 
farkasemberré valaki, vagy miért hívták 
halálmadárnak a kuvikot, és miért 
használtak különféle állati eredetű 
talizmánokat a gonosz szellemek ellen. 
Emellett azonban számos állat jelentett 
szerencsét, szép jövőt, vagy sok pénzt, 
vagy éppen gyógyulást reméltek tőlük 
különböző betegségekre. A különféle 
állathangok és történetek mellett a 
hatást fokozták a szebbnél szebb, vagy 
éppen félelmetesnél félelmetesebb 
dekorációk, díszítések, installációk, 
fényhatások. A látogatók ezúttal a 
múzeumnak egy kicsit más arcát 
ismerhették meg. 
 

Szöveg: Kovács Attila, Sinigla Mónika 
 

Fotó: Csillag Brigitta 
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Szépkorú polgárt 
köszöntött a városvezetés 

 
November 7-én töltötte be 90. életévét Mick Imre 
zirci polgár, akit Ottó Péter polgármester köszöntött 
a jeles évforduló alkalmából.  
 

A városvezető átnyújtotta az emléklapot és tolmácsolta 
arról Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságát.  

Imre bácsi a konyhában, felesége és lánya társaságában, 
kedves vendéglátás mellett mesélt eddigi életéről, mely nem 
mindig volt felhőtlen. A második világháború évei alatt 
leventeként Németországba került, és máig mély nyomot 
hagyott benne ez a sorscsapás. Azt sem felejti el, amikor 
1946-ban szülőfalujában, Bakonynánán leégett a házuk. 
Hatvanéves házasságukból született egyik gyermekük pedig 
sajnos fiatalon távozott az élők sorából.   

Mick Imre 1930. november 7-én született. A veszprémi 
piarista gimnáziumban tanult, ahol osztálytársa volt többek 
között néhai Mádl Ferenc köztársasági elnök. 1950 és 1953 
között sorkatonai szolgálatát töltötte.  

Az asztalos szakmát választotta, és ebben dolgozott 
egészen nyugdíjazásáig, előbb a Kisipari 
Termelőszövetkezetnél, majd a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetnél. A „KTSZ”-nél az ország szinte minden 
részét ellátták iskolabútorral, és egyik nagy munkájukként 

említi a zirci műemlékkönyvtár intarziás berendezésének 
helyreállítását, amely a második világháborúban egy 

vadászrepülőgép becsapódásának következtében sérült meg. 
Munkássága során volt, akit meg is tanított az asztalos 
mesterség fortélyaira.  

1990-ben vonult nyugdíjba. Andrea gyermekük mellett 
két unokájuk van, Szilvia és Tamás. (kg)  

 
 

Filmmel ünnepelt 
Rokon Népek Napja 

 
Az idei év mindenben más: a 
múzeumi felújítási munkák és a 
járványügyi helyzet együttállása 
miatt úgy döntöttünk, hogy idén a 
Rokon Népek Napja programunk 
is más lesz a Reguly Antal 
Múzeum és Népi Kézműves 
Alkotóházban.  

 
S hogy milyen? Utazni lehet a 

hóviharban úgy, hogy közben ne 
fázzunk; hanti nyelvet hallgatni úgy, 
hogy olvashatjuk közben a fordítást; 
mindeközben belepillantani a hanti 
rénpásztorok életébe az Urál-hegység 
keleti és nyugati oldalán.  

A nyelvrokon népek témája minden 
év október harmadik hetében kiemelt 
figyelmet kap. Idén Szalkai Zoltán 
„Vándorok” című filmjét tesszük 
közkinccsé. A film az Ob partján álló 
Pitlor hanti település lakóiról szóló 
sorozat része.  

A „Vándorok” című filmet a 
Youtube-videómegosztón, a Reguly 
Antal Múzeum és Népi Kézműves 
Alkotóház csatornáján lehet 
megtekinteni.  (RAMNKA) 

A 200 éve elhunyt gróf Széchényi Ferencre emlékezünk 
 

A járványügyi helyzet felborította, megváltoztatta az emberek mindennapi életét, 
együttműködési lehetőségeit.  

Nincs egymás felé bizalommal 
nyújtott kézfogás, ölelkezés a találkozás 
örömére, mely eddig a társas élet egyik 
formája volt. A közösen megélt 
műélvezetet fokozta a baráti együttlét.  

Ez megszűnt. Maradt a képernyőn, 
interneten keresztül történő vizuális 
érintkezés.  

Bár fizikailag gátolva vagyunk, 
mégse hagyjunk ki olyan szellemi és 
közösségi élményeket, amiket ha tiszta 
lélekkel hozunk létre, olyan érzésünk 
támadhat, hogy ott vagyunk a számunkra 
„szent” helyen: jelesül a Magyar Nemzeti 
Múzeum vagy az Országos Széchényi 
Könyvtár előcsarnokában, Széchenyi 
Ferenc relikviáit, érmeit, személyes 
tárgyait nézegetve. Nem számít a 
távolság, csak őszintén érezzük át, 
tegyünk magunkévá a „hely szellemét” és 
így gondoljunk vissza az alapítóra. 

Most nincs tárló, eredeti kézirat, se 
más kézzelfogható dokumentum, a 
Városi Könyvtárban tervezett kiállítás 
helyett ezzel az emléklappal tisztelgünk a 
gróf munkássága előtt, mely igazi 
érzelemből fakadt. (Egervölgyi Dezső) 

 
 

KÖLYÖKKUCKÓ 
 
Bepillantás az ősemberek életébe 
 
A Magyar Természettudományi Múzeum napja alkalmából az 
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma a Zirci Benedek 
Elek Óvoda és Bölcsőde óvodásait látta vendégül október 29-én. 

 
A tizenhat kisgyerek „A jégkorszak: az óriások és az 

ősember” című foglalkozáson vehetett részt.  

A „Jégkorszaki óriások a Bakonyban” kiállításrészhez 
szorosan kapcsolódó foglalkozáson a gyerekek bepillantást 
nyerhettek az ősemberek életébe. Megismerték, hogy az 
őskorban hogyan éltek együtt az emberek a mamuttal, a barlangi 
medvével vagy épp az óriásszarvassal. Beszélgettek az ősemberek 
mindennapjairól. A programon a gyerekeknek volt lehetőségük 
ősemberjelmezt ölteni, és kipróbálni a (papírból készült) 
kőbaltát.  

Befejezésként barlangrajzot készítettek, ahol lerajzolhatták 
a foglalkozáson megismert állatokat. (Sipos Erika) 

Imre bácsi a születésnapi tortával és az ünnepre készült finomságokkal 
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Csajthay Ferenc (Zirc, 1862 – Budapest, 
1940) újságíró, lapszerkesztő 
 

Csajthay Ferenc országosan 
ismert és elismert újságíró, 
lapszerkesztő volt. Ősei Zircen 
éltek már a 18. század vége óta. 
Nagyapja, Franciscus Csajtai 
nemes ember (nobilis) és 
Margaretha Leibl házasságából 
hét gyerek született Zircen 1827 
és 1840 között. A legidősebb fiú 
volt Csajthai Ignác (Ignatius) 
(Zirc, 1827 – Zirc, 1884), aki az 
apátság alkalmazásában állt. A 
család lakhelye, a gyerekek 
születési helyeként Zirc 2. vagy 
Zirc 3. szám volt bejegyezve, ez a 
mai Kertész utca környékén volt, 
az arborétum határán. Csajthai 
Ignác sírja ma is megvan a Zirci 

Alsó temetőben. 
Érdemes megemlíteni Csajthay Ferenc nagyanyját, 

Margaretha Leiblt. A Leibl (Leibel, Laibl) család Bajorországból 
vándorolt Zircre 1780 körül, 1806-ig tíz gyermekük született itt. 
A bevándorló apa, Leibel Krisztián (1751, Bajorország – 1829, 
Zirc) állítatta az un. Leibel keresztet 1807-ben. A 
keresztet 2003-ban közadakozásból újította fel 
Máj János és Bittmann Károly, így ma is eredeti 
helyén, a Deák Ferenc utcában a Patkó vendéglő 
előtti téren látható. Valószínű, a Leibl család 
lakóhelye is ennek közelében volt. (Dombi Ferenc 
kutatásai alapján).  

Csajthai Ignác feleségül vette Link 
Erzsébetet (1835–1927), a jómódú Link József 
molnár (molinarius) lányát. A Link-malom a 
Cuha-patak partján, Kardosrét felé volt, Metsző-
malomnak is nevezték. Később erdészeti 
tulajdonba került az épület, ma már nem látható.  

Házasságukból több gyerek született. Teréz 
(1859–1908) később a porvai tanító, Székely 
József felesége lett. A leghíresebb gyerek, 
Csajthay Ferenc 1862. március 13-án született, 
a Zirc 3. számú házban. Az elemi iskola után 
Veszprémben, a piaristáknál kezdte gimnáziumi 
tanulmányait, az iskola most is a híres diákjai 
között tartja számon. Édesapja szerette volna, ha 
tanár lesz, vagy a ciszterci rendbe lép, és szerzetes 
lesz. Mégis jogi tanulmányokat folytatott, és az 
újságírással kötelezte el magát. Először a 
Függetlenség, majd a Budapest című lapok 
munkatársa volt. 1887-től a Budapesti Hírlap szerkesztőségébe 
került, és maradt a lapnál 47 évig, amikor 1934-ben visszavonult. 
1891-től 1917-ig felelős szerkesztő, 1917–1925-ig helyettes 
szerkesztő, 1925-től 1934. március 30-ig tényleges főszerkesztő.  

Pályája kezdetén, 1899-ben nagy port vert fel az a 
pisztolypárbaj, amit Dienes Mártonnal, az Egyetértés c. lap utóbb 
hírhedtté vált szerkesztőjével vívott, és megsérült a tüdején.  

A Budapesti Hírlap (1881–1938) az ország legnagyobb 
példányszámú, legnépszerűbb napilapja volt. Már 1885-től a 
legmodernebb nyomdagépet használták, fénykorában a lap 130 
nyomdászt foglalkoztatott. A szerkesztőséget 1885-től – elsőként 
Magyarországon – külön telefonvonal kötötte össze Béccsel, 
tudósítóik voltak még Párizsban, Londonban, Rómában, 
Berlinben, Konstantinápolyban. 1893-tól saját újságházuk volt 
Budapesten, a Blaha Lujza téren, amit Sajtóháznak, 
Sajtópalotának is neveztek, 1945-től Szabad Nép-székház, 1949 
után is még évtizedekig különböző újságok szerkesztőségei 
működtek az épületben (Népszabadság, Esti Hírlap), 2005-ben 
bontották le. A Budapesti Hírlap kiadója az épület földszintjén 
működött, ahol a megrendeléseket, előfizetéseket intézték, 
mellette működött a nyomda. Az emeleten külön szobája volt a 
szerkesztőknek, külön szobába futottak be a telefonok. 
Elképzelhető, milyen felelőssége volt a főszerkesztőnek, hogy 

naprakészen képes legyen irányítani egy ilyen hatalmas 
vállalatot.  

Nemcsak technikailag volt csúcson az intézet, újságíróiknak 
is kellett hozni a színvonalat. Már a korábbi szerkesztő, Rákosi 
Jenő jelmondata volt „magyarosan, magyarul, magyarán” – és 
ezt nemcsak ideológiai értelemben kellett gondolni. Írt a lapba 
Benedek Elek és Herczeg Ferenc is. Az épületbe belépve arany 
betűkkel voltak felírva a korábbi újságíró elődök nevei, többek 
között Széchenyi István, Kemény Zsigmond, Eötvös József, 
Kossuth Lajos.  

Csajthay Ferenc tehát országosan is megbecsült ember volt. 
A zirciek mindig számon tartották. Ha hazaérkezett, nemcsak a 
Zirc és Vidéke helyi lap, hanem a veszprémi lapok is 
megemlékeztek arról, hogy Csajthay Ferenc méltóságos úr és 
családja megkezdte zirci nyaralását, vagy befejezte nyári itt 
tartózkodását. Édesanyja halála után 1927-ben a zirci házat 
megtartották, használták. Ez a tornácos ház a postával szemben 
volt, majd a Hóvirág utca építésekor bontották le az 1960-as évek 
közepén. 

A zirci helytörténeti irodalomban sokszor felbukkan a neve. 
1908-ban Vajda Ödön apát úr aranymiséje alkalmából beszédet 
mondott. 1912-ben a Zirci Kaszinónak kb. 100 könyvet 
ajándékozott. A Zirci Járási Takarékpénztár Rt-nek 1912–1930-ig 
igazgatósági tagja volt. A környékbeli birtokosokkal (többek 
között Holitscher Károllyal) jó viszonyt ápolt. 1924-ben Csajthay 
Ferenc 40 éves újságírói jubileumára a zirci elöljáróság és a zirci 
kaszinó is táviratban üdvözölte a város szülöttét, a magyar 

publicisztika büszkeségét. „Büszkesége a magyar 
publicisztikának, meg nem alkuvó hazafiság, bátor 
igazmondás jellemzi” (Veszprém Vármegye 1924. 
jan. 20.). 1937-ben 20 pengőt adományozott az 
Országzászló-emlékműre. 

1929-ben lapjában így írtak Zircről és a 
Bakonyról: „…ahol a kiránduló nagyszerű 
kultúrcentrumok, Pannonhalma, Zirc, Bakonybél 
tudós falai mellett olcsó életet is talál, mondom, 
ha egyszer a magyar költségvetésbe bekerülne az 
elkényeztetett Bükk mellé a Bakony nagyszerű 
tölgyerdeje is és az állam azt mondaná, csak 
néhány szanatóriumot ide a Kőris-hegy felhőkkel 
kacérkodó magasságába vagy Zirc finom, régies 
utcasorai végébe... Aranysugaras júliusi hajnalon 
arra gondolok, hogy majd egyszer Mrs. Smyth 
kábeltáviratot ad fel a zirci postán az Erie-tó mellé 
az egész amerikai frekvenciának, ide gyertek 
nyaralni.” 

1930-ban az Új Idők c. lap közölte, hogy 
Csajthay Ferencet Horthy Miklós a II. osztályú 
polgári érdemkereszttel tüntette ki. Nyugdíjba 
vonulása után is sok időt töltött a szülőföldjén, 
feleségével és egy nőrokonukkal látogattak Zircre. 

1940. április 1-jén hunyt el Budapesten, sírja ma is megvan a 
Fiumei úti temetőben.   

Özvegye, született Verbói Szluha Sarolta nem felejtette el 
Zircet, 1943-ban adakozott a Reguly-szobor felállítására. 

       
   Cuhavölgyi Klára 

 
 
Csajthay Ferenc arcképének forrása: Új Idők 1930. 36. évf. 794. oldal  
 
Irodalom: 
 
 Zirc és Vidéke és Veszprém Vármegye korabeli számai 
 Meghalt Csajthay Ferenc, a Budapesti Hírlap egykori főszerkesztője. 

= Hétfő, 1940. április 1. 
 Csajthay Ferenc. Nekrológ. Zirc és Vidéke 1940. április 14.  
 Csajthay Ferenc. – Irodalomtörténeti közlemények 1941. 51. évf. 2. 

füzet 
 Csajthay Ferenc = Budapesti Hírlap 1899. február 21. 
 Bakonyi betyárok helyett bakonyi álmok (S.K.dr) = Budapesti 

Hírlap 1929. július 
 Dombi Ferenc: Zirc keresztjeinek története. Zirc és Vidéke 2001/3-

12. szám 
 Franz v. Csajthay. – Pester Lloyd 1940. 73. reggeli szám. 
 mediatortenet.wordpress.com. 2014/11/30. Budapesti Hírlap 

(1881–1939)

Csajthay Ferenc 1930-ban 

Hirdetés 1929-ből 
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Egészséges életmód, környezetvédelem és járványhelyzet a fiatalok szemével 
 
A Békefi Antal Városi Könyvtárban rendezett kiállítás-megnyitó keretében – a járványhelyzet miatt csak szűk körben – 
október 21-én díjazták a „Három generációval az egészségért” projekt keretében meghirdetett plakáttervező verseny 
pályaműveit. 
 

Dr. Benczik Adrienn zirci gyermekorvos köszöntötte a díjazott általános és középiskolás diákokat, majd ismertette a négy korosztály 
számára „Ne dohányozz!, Élj egészségesen!, Vigyázz, vírus!” témakörökben meghirdetett pályázat eredményeit. A szervezők nagy örömére 
közel száz alkotás érkezett, melyekre a szakmai előzsűrizést követő online szavazáson kétszázharmincan voksoltak. A szavazókat kérték, 
hogy a pályaművekre történő szavazás mellett írják le véleményüket magáról a pályázatról is. A zirci gyermekorvos összegezte is a 
hozzászólásokat: sokan megerősítették, milyen hasznos volt a kezdeményezés, mert ráirányította a figyelmet az egészséges életmódra, vagy 

a vírus ideje alatt szükséges felelősségteljes 
viselkedésre, illetve a szemléletformálás 
gyermek- és fiatalkori jelentőségére. Többen 
kiemelték az alkotásokban is visszatükröződő 
kreativitást, felelős gondolkodást a Föld védelme 
és az egészségre való odafigyelés témakörökben. 
Dr. Benczik Adrienn elmondta, hogy a „Három 
generációval az egészségért” projekt eddig 
megvalósult más programjairól is érkeztek 
pozitív hozzászólások, melyek közül többen 
kiemelték a fiatal korosztály aktív bevonásának 
fontosságát. 

A zirci gyermekorvos örömmel sorolta, 
mennyi mindent láttattak rajzaikon át a pályázó 
fiatalok, így például a Föld védelmét, az 

egymásra figyelést, a dohányzás komoly veszélyeit, az egészséges táplálkozás és mozgás fontosságát. 
A szakmai zsűri és a közönségszavazás eredményeként a szervezők öt pályázót jutalmaztak, ők: Hanich Ábel, Szemmelveisz Dalma, 

Pucsek Zoé, Kitzvéger Nikolett és Takács Katalin. A szakmai zsűri és dr. Benczik Adrienn különdíjait Lingl Nóra, Gurobi-Zab Zorka, 
Horváth Melinda és Pikler Botond kapta.  

A kreatív pályamunkákhoz kreatív jutalom járt: a díjazottak a saját rajzukkal díszített pólót és ajándékutalványt kaptak. Dr. Benczik 
Adrienn kiemelte, hogy a pályázat sikeres lebonyolításában nagy szerepet vállaltak a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola, a nagyesztergári Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola rajztanárai, az ő munkájukat is ajándékkal köszönte meg. (Encz Ilona) 
 
 

Hőscincérekké váltak végül az Őscincérek 
 
Tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a környékbeli általános 
iskolák felső tagozatos diákjai számára meghirdetett természetismereti 
vetélkedő az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumában.  
 

A tudáspróba az idei évben is a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében valósult meg. A 
résztvevő csapatokat és a felkészítő pedagógusokat dr. Kutasi Csaba, a házigazda 

intézmény igazgatója köszöntötte. Mint 
azt elmondta, a Múzeum Baráti Körével 
és az „Együtt a Könyvtárért” 
Alapítvánnyal közösen szervezik a 
vetélkedőt már több mint egy évtizede.  

A virológiai előírásokat szem előtt 
tartva a csapatok 3-3 fővel érkeztek, 
Veszprémvarsányból, Borzavárról, és új 
résztvevőkként Gyulafirátótról. A 
felkészülés fontos része volt idén is a 
múzeumban tartott tárlatvezetés, ahol a 
diákok sok hasznos információval 
gazdagodtak, a vetélkedőn pedig a 
szervező intézmény összegzése szerint 
nagyon szépen szerepeltek.  

A verseny végeredménye: 1. Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és AMI 
„Őscincérek” csapata: Papp Gergő, Balogh Benedek, Hardi János. Felkészítő tanár: Kassai 
Edina. 2. Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  „Gyulaffyak” 
csapata: Tőtös Barnabás, Nagy Keán Vince, Lukovics Lili. Felkészítő tanár: Kun Györgyi. 
3. Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „Borzavári 
Fülesbaglyok” csapata: Sebő Kamilla Csenge, Sárossy Barnabás, Gantner Roland László. 
Felkészítő tanár: Kovács-Friedrich Krisztina. 4. Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola „Zöld küllő” csapata: Janus Petra, Hack Barnabás Péter, 
Kovács Kristóf. Felkészítő tanár: Sas Attila. 

Idén sem távozott senki üres kézzel, a résztvevő csapatok az „Együtt a Könyvtárért” 
Alapítvány által felajánlott könyveket, valamint több hasznos ajándékot kaptak a múzeum 
és annak baráti köre ajándékaként. A fődíj ezúttal is egy torta volt a zirci Pepe Cukrászda 
jóvoltából. (kg) 

 
 

Házigazda győzelem  
 
Októberben rendezte meg az 
MTTSZ Területi Klub a Zirc Kupa 
lövészversenyt. 
 
A zirci eredmények: Nyíltirányzékú 
légpuska 20 lövés: Serdülő fiú: 2. 
Radányi Levente, 3. Csillag Gábor Lány: 
1. Bittmann Teréz, 3. Bittmann Gerda. 
Ifjúsági fiú: 1. Mihályfi Vendel, 2. Végh 
Attila. Légpisztoly 20 lövés: serdülő 
lány: 1. Bittmann Teréz, 2. Bittmann 
Gerda, 3. Szöllőskei Hanga. Ifjúsági fiú: 
2. Bittmann Zoltán. Senior férfi: 1. 
Varjas József. A csapatverseny 
végeredménye: 1. MTTSZ Területi Klub 
Zirc, 2. Vízügyi LK Baja, 3. EMPL Pápa, 
4. Szent László Lövészklub, 
Bakonyszentlászló. A legfiatalabb 
versenyzőnek járó díjat a zirci 
lövészklub tagja, Szöllőskei Hanga 
vehette át. (kg) 
 

 
Varjas József edző a versenyen 
résztvevő tanítványai egy részével 

A plakáttervező pályázat díjazottjai – háttérben a pályaművek (Fotó: Mészáros András) 
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Új távlatok nyíltak Vintze Regina sportlövő előtt 
 
Az év elején a komáromi MTTSZ Finomító Sportlövő 
Klubhoz igazolt Vintze Regina zirci sportlövő, hogy 
tovább csiszolja eredmények hosszú sorával bizonyított 
tehetségét. Erre garancia az edzője, Kisvárdai István, 
aki igazi szaktekintélynek számít a lövészsportban, 
világ- és Európa-bajnok versenyzők kerültek ki a kezei 
alól.  
 

A lövészet hazai fellegváraként tartják számon Komáromot. 
A város olyan sportolókat adott a hazának, mint például Sidi 
Péter sokszoros világ- és Európa-bajnok magyar sportlövő, az 
olimpiai légpuska versenyszám regnáló csúcstartója. Tizennégy 
éven keresztül az ő felkészítő edzője is Kisvárdai István volt, aki 
megtisztelt minket a jelenlétével Zircen.  

– Komárom egy törésvonalon fekszik és a vulkanikus erők 
hatására ilyen gyerekek nevelődnek – válaszolja kissé ironikusan 
a kérdésünkre, hogy mi a sikerek titka, majd Vintze Regina felé 
fordulva hozzáteszi: – Most itt ül mellettem egy gyerek, aki a 
„zirci törésvonalon” nevelkedett, és iszonyú nagy tehetségnek 
tartom.  

Ha pedig nem a természetben keressük az okokat, akkor a 
sok munkát, a sportolók jó menedzselését, megfelelő technikával 
történő ellátását, a gyerekek versenyszellemre nevelését sorolja a 
mester, aki 2000 óta minden olimpián részt vett felkészítő 
edzőként. Világ- és Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok 
sportolókat nevelt, már csak éppen a felnőtt ötkarikás érem 
hiányzik, de arról sem mondtak le, azon vannak, hogy 
beszerezzék – mondja.  

Nagy múltú klubról van szó, melynek 1958-ig nyúlnak vissza 
a gyökerei. Komáromban sem volt másként, mint Zircen: sokáig 
a Magyar Honvédelmi Szövetség keretei között működött a 
lövészet és városunk lövészklubjához hasonlóan a „Finomító” is a 
Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetségének 
a tagja. Csak éppen mások a feltételek a Duna partján – 
eszközállományban, infrastruktúrában –, nem véletlen, hogy a 
lövészetnek szinte minden szakágában képviseltetik 
magukat és több magasan jegyzett sportoló is 
kikerült már innen.  

Kisvárdai István 1988 óta edzősködik, 
korábban aktív és eredményes versenyző is volt, 
1971-ben ismerkedett meg a sportlövészettel. 
Meséli, hogy nemigen volt edző akkoriban a 
komáromi klubban (rajtuk kívül jelenleg két másik 
lövészklub is működik a városban), irodalomból és 
a tapasztalatára alapozva kezdte meg a szakmai 
munkát. Elnökségi tagja a Magyar Sportlövők 
Országos Szövetségének is, megbízást kapott arra, 
hogy három megye területéről kutassa fel a 
tehetségeket.  

– Amikor még Zircen sportoltam, 
puskavásárlás miatt kerestük meg István bácsit. 
Kaptam egy lehetőséget tőle az átigazolásra, amit 
nem bántam meg, mert nagyon jó kezekben vagyok 
– meséli az előzményeket Vintze Regina, akit az idei 
évben „Zirc város utánpótlás sportolója” címmel 
tüntetett ki az önkormányzat.  

A sikeres zirci pályafutást követően nem 
gondolta, hogy ilyen gyorsan jönni fognak a 
komáromi eredmények is: februárban tagja volt az 
országos bajnokságon második helyezést elérő csapatnak tíz 
méter légpuska zárt irányzékú versenyszámban, és „kisebb” 
versenyeken is sikerült érmeket gyűjteni. Most ősszel az országos 
kisöbű puska bajnokságon harmadik helyezett lett a csapatuk 
junior kategóriában, míg egyéniben, ifjúsági korcsoportban egy-
egy harmadik és második helyezéssel tért haza Regina a 
versenyről.   

– Fantasztikus eredmények ezek – teszi hozzá edzője, hiszen 
zirci tanítványa csak május 30-án kezdett el tűzfegyverrel 
(kisöbű puskával) lőni, és rövid idő alatt sikerült nagyon sokat 
fejlődnie, a fejlődés pedig azóta is töretlen. Hangsúlyozza azt is, 
hogy jó alapokat hozott Zircről, Varjas József szívvel-lélekkel 
foglalkozik itt a gyerekekkel. Korábban kétszer is járt előadást 
tartani városunkban, és már akkor látta, hogy jó munka folyik a 

zirci lövészklubban. Rendelkeznek fűtött lőtérrel, amit nagyon 
lényegesnek tart. Emlékszik, valamikor ők is öt-lőállásos lőtérről 
kezdték, „Sidi Péter is egy pincéből került ki az első olimpiájára, 
Sydney-be”. Leszögezi, hogy nem céljuk elvinni a tehetségeket 
más lövészkluboktól, akik hozzájuk fordulnak, azokat szívesen 
látják, hiszen megfelelő körülmények között adott számukra a 
fejlődés lehetősége.   

A sportág melletti elköteleződés Vintze Regina 
iskolaválasztását is befolyásolta. Úgy döntött, hogy helyben tanul 
tovább, ezzel is időt takarítva meg. A III. Béla Gimnázium nyelvi 
előkészítő osztályának diákja lett szeptembertől. Azt mondja, 
hogy jó időbeosztással mindent meg lehet oldani, akarat kérdése 
az egész. Szülei is mindenben támogatják, a heti három edzésre 
édesapja viszi fel Komáromba. Előfordul, hogy Regina az 

autóban is kinyitja a tankönyveket, vagy 
éppen laptopon keresztül oldja meg a házi 
feladatot.  

„Ha el szeretnék érni valamit, akkor 
nincsen megállás” – jelenti ki 
határozottan a mindig mosolygós leányzó, 
aki amellett, hogy sikerült beilleszkednie 
az új közösségbe, a nevelőegyesületétől 
sem szakadt el, tagja maradt a zirci 
lövészklubnak is, szeret visszatérni a 
társakhoz, és ha egy kis kikapcsolódásra 
vagy plusz gyakorlásra van szüksége, 
akkor, mint mondja, „Józsi bácsi mindig 
szívesen fogad és kinyitja a termet”.  

A komáromi klubban mindenféle 
lövészettel foglalkoznak, az olimpiai 
számokban viszont kizárólag légpuskára 
és puskára specializálódtak. A 
járványhelyzet a sportlövészet 
versenynaptárát is átírta, most csak a 
hazai versenyeken tudnak részt venni, de 
azok között is volt olyan, amelyet 
elhalasztottak, vagy képlékennyé vált a 

megrendezése.  
Vintze Regina néhány évvel ezelőtt nem gondolta volna, 

hogy világ- és Európa-bajnok versenyzőkkel fog együtt edzeni, de 
a tehetsége mellé párosuló kitartásnak és szorgalomnak 
köszönhetően számítanak rá a hazai sportlövészet egyik 
bástyájában, és a Zirc város hírnevét öregbítő eredmények után 
már komáromi színekben is megcsillantotta ügyességét.   

Kisvárdai István kiemeli új tanítványa kapcsán azt is, hogy 
mosolyogva, örömmel végzi a lövészetet, ami ritkaságszámba 
megy, pedig éppen ez a sport igazi értelme.  

 
 

Fotók: Vintze Csaba Cikk: Kelemen Gábor 

Az ifjúsági országos bajnokságon elért 
második és harmadik helyezéssel 

Vintze Regina légpuskával gyakorol a komáromi lőtéren 
 


