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Megjelenik havi egy alkalommal
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Kitűnő helytállás a járványhelyzetben
– A zirci kórház kitűnően helytállt az egész Covididőszakban, ami ránk szabott feladat volt, azt
minden szempontból sikerült teljesítenünk. Ezért
köszönet illeti az intézmény összes dolgozóját.
Dr. Vermes Tamás, a Zirci Erzsébet KórházRendelőintézet főigazgatója mondta ezt Semmelweis-napi
ünnepi beszédében, az egészségügyi dolgozók köszöntésének
alkalmából.
A bevezetőben elhangzott, hogy a Semmelweis-napot
már 1992 óta ünnepeljük hazánkban, a kormány pedig éppen
tíz évvel ezelőtt nyilvánította munkaszüneti nappá július
elsejét, mely intézkedés az egészségügy presztízsét is emeli. A
szakma képviselőit Semmelweis Ignác születésnapján
ünnepeljük, akinek a legnagyobb erényének a főigazgató azt
nevezte, hogy a baktériumok ismerete nélkül, Pasteur, Lister
és Koch munkássága előtt, tapasztalati, megfigyelési alapon
jött rá arra, hogy a kéz képes a fertőzést átvinni. „A végtelenül
kicsinek végtelenül nagy a szerepe” – idézte a Semmelweist
példaképének tartó Pasteurt, majd hozzáfűzte: ez a mondás a
Covid-járvány idején nagyon aktuálissá vált, hiszen egy
ribonukleinsav molekula kis fehérjébe begöngyölve az
emberiséget térdre kényszerítette. (Folytatás a 4. oldalon)

Semmelweis-nap
alkalmából
kitüntetések,
jutalmak
átadására is sor került, képünkön az elismerésben
részesülők a kórház vezetőségével, az önkormányzat
képviseletével és térségünk országgyűlési képviselőjével.

Újra itt vannak a Betyárok!
22. alkalommal rendezzük meg a „BAKONYI
BETYÁRNAPOK”
kétnapos
hagyományőrző
programot 2021. augusztus 6-7-én.

CSABA TESTVÉR
ZIRCEN

A rendezvény augusztus 6-án, pénteken 15.00 órától
családias
piknikhangulatot
idéző
„Bográcsos
Erőpróbával” veszi kezdetét, hiszen üres bendővel senki
sem indulhat neki az előtte álló hosszú, eseménydúsnak
ígérkező betyár-kavalkádnak. (Bővebben a 2. oldalon)

Új sportlétesítmény, közösségi összefogással
Kormányzati támogatásnak és egy
példaértékű helyi összefogásnak
köszönhetően új létesítménnyel
gazdagodott
városunk.
A
kerékpárosok, kiskerekű járművel
közlekedők
számára
egy
pumpapálya létesült a belterületi
kerékpárút mellett, a szakképző
iskola
tornacsarnoka
mögötti
területen. A pumpapályák az utóbbi
években
kezdtek
elterjedni
Magyarországon. Képünk az építési
munkálatok alatt készült, mielőtt
aszfaltburkolatot kapott a pálya.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
érkezik városunkba és tart szentmisét
a zirci bazilikában augusztus 17-én,
missziós körútjának első állomásán.
Közreműködik a Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkar. A Zirci Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus
Karitász meghívója a 9. oldalon.
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RUHAGYŰJTÉS FELHÍVÁS
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ
2021. július 15. és augusztus 15. között

ruhagyűjtést szervez
Amit várunk: tiszta, újrahordható női, férfi és
gyermek ruhadarabokat, lábbelit, táskát, ágyneműt,
függönyt, törölközőt.
A ruhákat kérjük a Segítő Kezek Háza előtt elhelyezett
dobozba rakni!
Kérem, aki teheti, támogassa kezdeményezésünket jó
minőségű ruhákkal!
Nagyné Fáró Katalin
intézményvezető

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSOK

2021. július 23.

XXII. Bakonyi Betyárnapok
– Zirc, 2021. augusztus 6-7.
(Folytatás az 1. oldalról)
Csárdabéli szépasszonyok és betyárok
társaságában zene, énekszó, ostorok
csattogása, lovak dobogása és jókedv
mellett „Betyárjó” színpadi produkciók
várják a közönséget − a hagyományőrző és autentikus zenei
világon túl a könnyűzene, a szórakoztató műfaj népszerű
zenekarai, előadói gondoskodnak a mulatságról. Kicsi és nagy
egyaránt kiveheti részét a betyárkodásból: betyártanoda és a
betyárvilág felidézése, kézműves mesterség bemutatók és
kiállítás, népi hangszerbemutató, gólyalábas vásári komédia,
kézműves liget és népi játékpark, Mesterségek Utcájának
vására várja a látogatókat, valamint újra kitárja kapuit a
betyáros étkeket kínáló Bakonyi Ízek Utcája. Idén is díjazzuk a
Leghetykébb Betyárbajusz gazdáját és újabb Bakonyi
Betyárokat, Csárdabéli Szépasszonyokat avatunk!
Sztárfellépőink között köszönthetjük többek közt: Bódi Guszti
és Margó, Füred Dixieland Band, Bordó Sárkány, Parno Graszt
zenekarokat, Oláh Gergőt, a rendezvényt szombat este a
Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) együttes műsora zárja.
2021-ben is tartalmas percekkel töltjük meg a képzeletbeli
betyárbatyut, kicsik és nagyok betyáros jókedvéről gondoskodunk,
mert remek hangulatú, közös vigasságokból idén sem lesz hiány!

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Zirc 2358/3 hrsz.-ú „kivett gazdasági épület udvar” megnevezésű
ingatlanból 725 m² területű,
és Zirc 2358/4 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlanból 717 m² területű
ingatlanrészek értékesítésére
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. július 28. (szerda) 16 00 óra
—
Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Zirc 2358/13 és 2358/14 hrsz.-ú (Győri utca)
lakótelkeinek értékesítésére
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. augusztus 5. (csütörtök) 16 00 óra
A részletes pályázati kiírások megtekinthetők:
A Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu),
valamint munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán. Zirc, Március 15. tér 1. fsz. 106.
iroda, Tel.: +36-88/593-705, +36-30/8686-626

HI RDET ÉS

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

„Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen”
Gróf Széchenyi István örökérvényű gondolataival köszönik a
civilek az eddigi támogatásokat a Cigánydombi játszótér
felújítására és továbbra is köszönettel várják a felajánlásokat
annak érdekében, hogy gyermekeink számára a játéknak egy
megújult teret tudjanak biztosítani.
Amennyiben támogatni kívánja a játszótér-építést, úgy azt a
73900030–18227695–00000000
számlaszámon, „Játszótér építés és felújítás” elnevezésű
elkülönített számlára történő befizetéssel megteheti.
A játszótér felújítására irányuló kezdeményezés eddigi támogatói
a támogatások beérkezésének sorrendjében: Ottó Péter és
családja, Sümegi Kálmán, Dr. Mohay József, Némethné dr. Bakó
Gizella, Cziráki István, Steinbach Józsefné, Müllerné Wenczel
Rita, Zirc Városi Nyugdíjas Klub, Németh István József
ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP
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Eredményes közbeszerzési eljárás, jóváhagyott településfejlesztési koncepció
A közelmúltban három rendkívüli ülést is tartott Zirc
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, többek
mellett a Zirc-Akli szennyvíz-elvezetését célzó projekt
és a településfejlesztési koncepció is napirendre került.
Eredményesnek nyilvánította a képviselő-testület a
Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, „Zirc-Akli
szennyvíz-elvezetés és –kezelés kiépítése” tárgyú projekt nyílt
közbeszerzési eljárását, nyertesének pedig a Hanich Gép Kft-t
nevezte meg.
Egy hosszú folyamat záró döntése született meg,
jóváhagyásra került a településfejlesztési koncepció. Az
önkormányzat még a 2018-as év elején határozta el Zirc város
településfejlesztési koncepciójának és településrendezési
eszközeinek – a településszerkezeti tervnek és a helyi építési
szabályzatnak (HÉSZ) – a teljes közigazgatási területre kiterjedő
felülvizsgálatát. Az elfogadott településrendezési eszköz
megküldésre kerül az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási
szerveknek, ezt követően lesz majd elérhető a város honlapján.
Két civil szervezet kérelméről is döntés született. A
képviselő-testület támogatja a Zirci Országzászló Alapítvány
kezdeményezését, egyben támogatását adja a Szent István téren
felállítandó köztéri fakereszt felállításához szükséges engedélyek

megszerzéséhez. Ahhoz is hozzájárulásukat adták a döntéshozók,
hogy az „Ők is Emberek” Alapítvány a Zirc Városi Önkormányzat
tulajdonában álló Ady Endre utca 3. szám alatti ingatlanban, a
Segítő Kezek Háza épületében székhelyet létesítsen, azt központi,
ügyviteli helyként használja.
Korábbi rendkívüli ülésen arról is döntött a képviselőtestület, hogy elvi hozzájárulását adja a zirci székhelyű Vizuálisés Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány által a „VeszprémBalaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa” program keretében
benyújtott, „Modern művészet Zircen” című pályázat
megvalósításához, a pályázat nyertessége esetén pedig anyagi
támogatásként hozzájárul a köztéren elhelyezésre szánt
alkotásokra vonatkozóan.
Szintén ezen ülés napirendjei között az eredményessé
nyilvánított eljárást követően közbeszerzési szakértőt választott a
képviselő-testület az „Iparterület infrastrukturális fejlesztése
Zircen” című projekt keretében.
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat két
döntés is érintette. Elfogadásra került az épület vagyonvédelmi
rendszerének kiépítésére beérkezett ajánlat, egy másik ülésen
pedig a földszinti épületszárny utcai homlokzatának festésére
irányuló beszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása történt
meg, nyertesének az AMBISZA Kft-t nevezte meg a testület.
KG

Új sportlétesítmény, közösségi összefogással
(Folytatás az 1. oldalról)
– A kerékpáros pumpapálya az utóbbi években kezd elterjedni Magyarországon,
egyrészt kormányzati ösztönzésre és segítséggel, másrészt a kerékpárosok létszámának
növekedése miatt egy társadalmi igény alakul ki a kerékpárosok ügyességi fejlesztésére.
Ezek a pályák a kerékpárkezelés technikájának elsajátítását segítik elő, gyerekek, felnőttek
számára egyaránt – mondta el érdeklődésünkre Orosz Péter, a létesítmény
megvalósítására eredményesen pályázó Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület elnöke.
Beszélt az előzményekről is, a tavalyi évben érkezett civil részről megkeresés az
egyesület irányába, hogy szeretnének egy Skate Parkot vagy pumpapályát Zircen. A minél
szélesebb réteg kiszolgálása érdekében ez utóbbi megvalósítását karolta fel az egyesület
egy pályázat benyújtásával. A létesítmény költségvetése huszonkét millió forint, melynek
ötven százalékát kormányzati forrásból sikerült fedezni, a fennmaradó részt pedig egy
példaértékű zirci összefogásnak köszönhetően tudták biztosítani, melyből vállalkozók,
magánszemélyek is kivették a részüket, pénzösszeggel, munkagéppel, egyéb adománnyal
segítették a projekt megvalósítását. Ki kell emelni Kovács Krisztián nevét, aki az egyik fő
mozgatórugója volt az eseményeknek. Zirc Városi Önkormányzat is támogatta a civilek
kezdeményezését, rendelkezésre bocsátotta a területet és a pálya tervezésének költségét is
felvállalta.
Sebestyén Krisztián, a kivitelező
Trail Art képviselője elmondta, az
aszfaltburkolat rendkívül tartóssá teszi,
egyúttal meg is gyorsítja a pályát. A
nyomvonal kialakításánál figyeltek arra,
hogy minden irányból, nagyon sok
kombinációval lehessen használni a
létesítményt. Lesz egy ajánlott útvonal,
ugyanakkor nagyon fontosnak tartja,
hogy a pályát egyszerre használók
megegyezés
szerint
egyirányban
haladjanak majd. Felhívja a figyelmet,
hogy bukósisak nélkül senki ne
használja a létesítményt, sőt a hosszú
Munkagépek dolgoznak a pálya építésén július 13-án.
ujjú kesztyűt és a térdvédőt is javasolja,
A létesítmény azóta már aszfaltburkolatot is kapott
kéri a szülőket is, hogy gondoskodjanak
erről.
Orosz Péter hangsúlyozza, a pálya szabadon használható lesz bárki számára, minden
időben, akkor is, amikor az egyesület heti két-három alkalommal egy-egy órás edzést tart,
csak ez esetben fokozott figyelmet kérnek a használóktól. Az egyesület versenyekre való
felkészítését is nagyon jól szolgálja a pumpapálya, hiszen a koordinációs készségek mellett
a megfelelő fizikai állapot, erőnlét is szükséges ahhoz, hogy végigmenjünk a kijelölt
nyomvonalon.
A pálya karbantartása az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület feladata lesz,
amely rendezvényeket is tervez ide, és bíznak benne, hogy minél többen igénybe veszik a
közösségi összefogás eredményét, nagy élet honol majd a város legújabb
sportlétesítményén. (kg)

A
biogazdálkodás
és
biokertészkedés fortélyai
A Zirci Zöld Természetvédelmi
Önképzőkör programsorozat 2019
szeptemberében indult a Reguly
Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház, valamint az MTM
Bakonyi
Természettudományi
Múzeuma közös szervezésében.
Amint a vírushelyzet lehetővé tette
a rendezvények tartását, az idei év első
előadását 2021. július 2-ára hirdettük.
Ware Borbála gyakorló biogazda, a
Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület
elnöke tartott előadást a biogazdálkodás
és biokertészkedés fortélyairól az MTM
Bakonyi Természettudományi Múzeumának közművelődési termében.
A
Közép-dunántúli Biokultúra
Egyesület
regionálisan
működik,
székhelye 2005 óta Hegyesden a
Balaton-felvidéki
Nemzeti
Park
területén van.
Az egyesület célja az ökológiai
gazdálkodás
népszerűsítése,
elterjedésének
előmozdítása,
a
környezettudatos gazdák összefogása, az
ember
és
természeti
környezete
harmonikus kapcsolatának fejlesztése.
A programon szép számban
jelentek meg azok, akik a fenntartható
gazdálkodást
tartják
szem
előtt
kiskertjük művelése során. Az előadó a
környezet károsítását elkerülő, az
ökológiai
egyensúly
kialakítására
törekvő praktikákat osztott meg a
hallgatósággal, többek között kitérve a
„helyi” és „bio” jelzővel illetett termékek
közötti különbségre is.
A Zirci Zöld Természetvédelmi
Önképzőkör következő programjára
2021. augusztus 6-án kerül sor.
Sinigla Mónika
MTM BTM
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„Kitűnően helytállt a zirci kórház a járványhelyzetben” –
Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték Zircen
(Folytatás az 1. oldalról)
A járványhelyzet meghatározta a Zirci Erzsébet KórházRendelőintézet elmúlt időszakát, dr. Vermes Tamás a
nehézségekről, a kihívásokról is beszélt, hangsúlyozva, hogy a
betegirányításban, a védelmi feladatok ellátásában nagy
segítséget kaptak a honvédségtől, a kórházparancsnokkal
példaértékűnek nevezte az együttműködést a zirci kórház
főigazgatója.
Az intézmény vezetője kitért a tavaly októberben életbelépett
jogszabályi változásokra is. Az új törvény az egészségügyben
foglalkoztatottak jogállásáról szól, sarkosan, szigorúan fogalmaz
az egészségügyben való munkavállalás, feladatvállalás
lehetőségeiről és kereteiről.
Szó esett a zirci kórház épületeinek folyamatos
megújulásáról, a park kialakításáról, amely először szolgált a
Semmelweis-nap helyszínéül, méltó környezetet biztosítva az
ünnepségnek. Dr. Vermes Tamás a fejlesztésekért köszönetét
fejezte ki dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek, aki 2013
óta folyamatos segítséget nyújt számukra, és kiemelte a helyi
önkormányzattal
történő
jó
együttműködést,
partneri
kapcsolatot, munkaviszonyt is.

Dr. Vermes Tamás ünnepi beszédében kiemelte, hogy a zirci kórház
kitűnően helytállt a járvány időszakában

A továbbiakban a Veszprémi Petőfi Színház művészei adtak
zenés-irodalmi műsort. Oberfrank Pál színházigazgató verssel és
humoros történettel járt az egészségügyi dolgozók kedvébe,
Hirschl Laura és Keller Márton elbűvölő hangjával szórakoztatta
az ünnepelteket.

polgármesterrel együtt átadta az elismerő oklevelet. Dr. Kovács
László méltatását a következő oldalon olvashatják.
A bizottsági elnök is köszöntötte az ünnepelteket, mint azt
elmondta, a koronavírus okozta pandémia elleni küzdelem még
inkább az egészségügyi dolgozók áldozatkész munkájára
irányította a figyelmet. A betegellátási rendszeren belüli
nélkülözhetetlen szerepük és feladatuk ebben a nehéz, embert
próbáló időszakban az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapott.
Odaadó, fáradhatatlan munkájukért a Közösség nevében is
köszönetét fejezte ki.
A kórház részéről is sor került elismerések, jutalmak
átadására. Semmelweis-napi jutalomban részesült Kőszegi
Gizella asszisztens, Lukácsné Bauer Anita anyaggazdálkodási
osztályvezető, Varga Gergő vezető gyógytornász, Varga Virág
Andrea ápoló, Vidigán Tumendelger ápoló. Igazgatói dicséretet
kapott az Élelmezés Osztály, Körmendi Éva Anna ápolási
asszisztens, Kukoda Györgyné fizioterápiás szakasszisztens,
Révész Ferenc informatikus, Török Laura recepció-vezető és
finanszírozási munkatárs. A Zirc Kórház Egészségügyi
Szakdolgozója elismerést Máté Veronika dietetikus érdemelte ki
az intézményi dolgozók szavazatai alapján. Főorvosi kinevezést
kapott ez alkalomból dr. Nagy Márta.
A kórházparancsnoki rendszer keretében az intézményhez
kirendelt katonák, Dobos Attila és Erdélyi László munkáját is
megköszönte a kórház, jelképes ajándékot nyújtva át a részükre.
A „Zirci Erzsébet Kórházért” emlékérmet és emléklapot
második alkalommal adta át a Zirci Erzsébet KórházRendelőintézet vezetősége. Az életműdíjjal felérő elismerést az
idei évben dr. Krisztinkovics Mária nyugalmazott belgyógyász
főorvosnő és posztumusz jelleggel férje, dr. Ehrenberger József
sebész-főorvosnak ítélték oda. A díjat dr. Vermes Tamás
főigazgató adta át, az orvos-házaspár munkásságát dr. Horváth
Sándor Árpád osztályvezető-főorvos méltatta, melyet külön
írásban közlünk.
Pohárköszöntőt dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési
képviselője mondott, aki először is gratulált a kitüntetésben
részesülőknek. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak
azon embertársai nevében is, akik meggyógyultak, átvészelték ezt
a nehéz másfél esztendőt. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyben
dolgozók a szociális ágazat munkatársaival együtt éjt nappallá
téve azon dolgoztak, hogy legyőzzük a járványt. Mint mondta,
most egy „hullámvölgyben” vagyunk, s reményét fejezte ki, hogy
nem emelkedik a hullám ismét a magasságokba, hiszen emberi
áldozatokkal és sok nehézséggel járt a járványhelyzet időszaka.

A Veszprémi Petőfi Színház művészei színvonalas műsort adtak

Immár hagyományosan a Semmelweis-napi ünnepségen
került sor a „Zirc Egészségügyéért” szakmai kitüntetés átadására,
melyet az idei évben dr. Kovács László, a Zirci Erzsébet KórházRendelőintézet főorvosa részére adományozott Zirc Városi
Önkormányzat. Az elismerésben részesülő személyt Varga Zita,
a kitüntetés odaítéléséről átruházott hatáskörben döntő Emberi
Kapcsolatok Bizottság elnöke méltatta, majd Ottó Péter

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője köszönti az
egészségügyben dolgozókat. Mellette Valler Ilona, a zirci kórház ápolási
igazgatója

Az ünnepséget Sztrida Renáta, a házigazda intézmény
titkárságvezetője konferálta.
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Magas színvonalú betegellátás,
családias légkörben
Kimagasló
szakmai
teljesítményének
elismeréseként
a
„Zirc
Egészségügyéért”
szakmai
kitüntetést
adományozta
Zirc
Városi
Önkormányzat dr. Kovács László, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
főorvosa részére.
A kitüntetés átadására a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által rendezett
Semmelweis-napi ünnepségen került sor. Az elismerésben részesülő személyt Varga Zita,
a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke méltatta.
Dr. Kovács László 1955. november 9én született Zalaegerszegen. Az általános
iskolát és a középiskolát is szülővárosában
végezte. Az általános orvosi végzettségét a
Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1980-ban
szerezte meg. Ugyanebben az évben kapott
segédorvosi állást a Veszprém Megyei
Kórház Patológiai Osztályán. 1981-től 1987ig az I. számú belgyógyászaton látta el
feladatát, 1986-ban belgyógyász-szakvizsgát
szerzett.
1987 szeptemberétől él és dolgozik
Zircen.
Kezdetben
csoportvezető
belgyógyászként, majd 1988-89-ben városi
főorvosként. 1990-től az önállóvá vált városi
kórház
belgyógyászati
szakrendelését
vezette és a kórház belgyógyászati osztályán
ügyeletet is teljesített. Mellette tizenöt éven
át a Veszprém Megyei OEP ellenőrző
főorvosa volt, a kistérség alapellátási
Dr. Kovács László a „Zirc Egészségügyéért”
tevékenységét felügyelte.
szakmai kitüntetéssel a kórházi parkban
A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
2000-es évek elejétől megélt egyre nehezebb helyzetében is hű maradt az intézményhez, a
2007-ben történt struktúra-átalakítás után sem hagyta el azt. Az aktív belgyógyászati
ellátás megszűnt, új kihívások elé állítva a kórházat és annak dolgozóit. Szakmai munkáját
a Krónikus Belgyógyászat főorvosaként végezte a 2020-as évi nyugdíjba vonulásáig.
Szakmai és vezetői tevékenységének köszönhetően családias légkörben, magas színvonalú
betegellátás működött az osztályon, jól működő kollektívát alakított ki. A hozzátartozók és
a betegek az osztály jó hírét vitték szerte a megyében.
Arról is szó esett a méltatásban, hogy a főorvos nyugdíjasként, részmunkaidőben
továbbra is részt vesz a belgyógyászati járóbeteg-szakrendelésben és a készenléti ügyeleti
munkában is.
Az önkormányzati munkából is kivette a részét. 2002-től 2006-ig képviselőként az
Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Gazdasági, Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottság tagja volt. Tevékenységét elsősorban a kórházi ellátások
forrásigényének biztosítása és növelése irányában fejtette ki. 2014-től 2019-ig újra
képviselőként segítette a város munkáját, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak is tagja lett.
2015-ben az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tagjává, később elnökévé
választották.
A civil munkássága is figyelemreméltó. 1987-től 1995-ig szinte minden városi
rendezvényen részt vett, számos alkalommal rendezőként is. Rendszeresen kivette a
részét kollégáival a kórházi kert parkosításából, faültetésekből. Osztályán gyakoriak
voltak a „családi” napok, csapatépítő programok, melyeknek szervezője volt. Számos
kirándulást, külföldi utazást szervezett munkatársainak, aktív pihenést biztosítva
számukra. 1988 és 1998 között Diabétesz Klubot vezetett az akkori Művelődési és Ifjúsági
Központ keretein belül.
„Ezen ünnepélyes alkalommal egy olyan sokoldalú, közösségteremtő személyiség
kerül elismerésre, akinek a neve
szorosan összefonódott a zirci
belgyógyászattal. Nevét azonban nem
csak a szakmai címek fémjelzik, mint
hogy belgyógyász, vagy diabetológus
főorvos, hanem olyanok is, mint
például önkormányzati képviselő, a
ZIRCI
BULI
egyik
alapító
főszervezője, vagy akár a Pince Klub
Doki bulijainak lemezlovasa” –
mondta Varga Zita, majd Ottó Péter
polgármesterrel átadta az elismerő
oklevelet dr. Kovács László részére.

KG

Maszkban,
kánikulában is a
vérüket adták
Ötödik alkalommal szervezte meg
a Magyar Vöröskereszt Zirci
Területi
Szervezete
a
Retro
Véradást. A véradók a rekkenő
hőségben sem hagyták cserben
ismeretlen embertársaikat, csaknem száz ember életét mentették
meg öt óra leforgása alatt.
Hiszen a statisztikai adatok szerint
három emberi életet menthet meg, aki
egyszer vért ad. Magyar Lászlóné
területi vezető, a vöröskereszt megyei
koordinátorának tájékoztatása alapján
ezúttal 36-an jelentkeztek véradásra a
Művelődési Házban, ebből 32 bizonyult
sikeresnek.
Hangsúlyozza, hogy most még
inkább fontos a véradók aktivitása,
hiszen a járványhelyzet erre is rányomta
a bélyegét, az országos adatok szerint
jelentősen
csökkent
a
napi
vérmennyiség. A zirci területi szervezet
az elsők között volt, amely 2016-ban
visszahozta a köztudatba a Retro
Véradást, ami csak a tavalyi évben
maradt el a pandémiás időszak miatt.

Hárman a véradók közül, balról jobbra: Piedl
János, Ripper Zsuzsanna, G. Noé Judit

Magyar Lászlóné örömét fejezi ki,
hogy egy év kihagyás után újra
megtarthatták a nyári akciót, és egyre
több rendezvényen van lehetőségük a
véradósátrat felállítani. A véradás
nincsen védettségi igazolványhoz kötve,
de a hatályos járványügyi szabályokat
haladéktalanul betartják: az épületbe
történő belépéskor testhőmérsékletellenőrzés történik, a véradóhelyiségben
pedig
maszkot
kell
viselni.
A
vendéglátást is szabadtéren oldották
meg, a „retro” feelingnek megfelelően
sörrel és virslivel köszönték meg a
„csendes
hősök”
áldozatos
tevékenységét.
A vöröskereszt területi vezetője arra
is felhívja a figyelmet, hogy a tartós
kánikulában is nagy szükség van a vérre,
hiszen minél több verejték távozik
tőlünk, annál vérszegényebbek leszünk,
és a folyadékbevitel ellenére is okozhat
rosszullétet a jelentős vízveszteség.
Hozzáteszi azt is, amennyiben irányított
véradásra van szükség, keressék őket
azonnal.
Magyar Lászlóné végül köszönetét
fejezi ki az önkéntes munkatársaknak és
a rendezvény támogatóinak. (kg)
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Népviseletek a világ minden tájáról a Reguly Fesztiválon
Egyfajta fényképes divatbemutató színtere lett pár
napra a Rákóczi tér, 56 ország 240 nemzetének mintegy
1700 népviseletét lehetett megtekinteni egy kis
tenyérnyi helyen a háromnapos Reguly Fesztivál
program keretében, mellyel a névadója előtt tisztelgett
a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház.
Harmadik alkalommal rendezte meg a Reguly Antal
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház a Reguly Fesztivált,
melynek első napján nyílt meg az újonnan Európai Polgár-díjjal
kitüntetett Dávid Botond székelyudvarhelyi fotóművész
szabadtéri kiállítása. A világ népviseleteit bemutató tárlat a
fesztivál ideje alatt volt látható, de egy kis része továbbra is
Zircen marad.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a szervező intézmény
igazgatójának köszöntőjét követően Baky Anna, Petus Mónika és
Vajda-Szekrényes Zita népdalénekesek adták meg az alaphangot
a kiállításhoz. Elsőként az alkotó, Dávid Botond szólt a
közönséghez, aki örömét fejezte ki, hogy félig-meddig hazajött,
otthonosan érzi magát, hiszen kilenc évig élt Veszprémben, a
lánya jelenleg is ott lakik. Gyűjtőszenvedélynek nevezte azt, ami
bemutatásra került Zircen.
A tárlatot S. dr. Lackovits Emőke néprajzkutató nyitotta
meg, aki a viseletek jellegzetességeiről is beszélt, hangsúlyozva,
hogy a viseletek mindenhol jelképrendszerek, sőt aprólékosan
szabályozott kifejező eszközök is voltak. Az emberi öltözet egy
idő után már nemcsak az időjárástól védett, hanem díszítő
jelleget öltött, viselőjének a társadalomban, az adott földrajzi
környezetben elfoglalt helyét, szerepét, életkorát, nemét,
anyanyelvi közösségét, vallási hovatartozását és a viselés
alkalmát
egyaránt
jelezte.
Országokra,
tájegységekre,
faluközösségekre, anyanyelvi csoportokra vonatkozó viseleti
jellemzőkről is beszélhetünk.
A viseletek megismerésének rendkívül szemléletes forrása a
fénykép, amely ugyan egy pillanatnyi állapotot rögzít, és egyetlen
korhoz kötött viselet-együttest mutat be, de ezzel megeleveníti az
adott közösséghez tartozó személyt, személyeket, amelyre ez a
kiállítás is nagyon jó példa.

ben Brüsszelben is volt egy kiállítása, melyen erdélyi
népviseletek kerültek bemutatásra. További tervei között
szerepel a képek informatikai rendszerezése, „GeoFolk”
adatbázis létrehozása, amelynek célja a világ összes
népviseletének egy felületen történő összegyűjtése.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház igazgatója – aki hanti viseletben érkezett a
kiállítás-megnyitóra – a finnugor vonalat emelte ki a tárlat
kapcsán, többek között udmurt, észt és finn népviseletek is
bemutatásra kerültek a Rákóczi téren kiállított közel kétezer fotó
között. Mint azt elmondta, a múzeum új, Reguly Antalról szóló
állandó kiállításában is lesz Dávid Botond-fotográfia, mégpedig
egy udmurt énekesnőről, akit két évvel ezelőtt az első Reguly
Fesztiválon is hallhattak a zirciek. Felhívta a figyelmet arra, hogy
Reguly Antal is fotózott: 1857-ben, a fotográfia kezdeti
időszakában a palócok földjén készített körülbelül száz
üvegnegatívot, amelyek ugyan nem maradtak fenn, viszont
vannak leírások arról, hogy kikről és hogyan készültek a
felvételek.
A házigazda intézmény vezetője egy friss hírt is megosztott a
hallgatósággal, amely még nagyobb aktualitást adott a
kiállításnak: Dávid Botondot Európai Polgár-díjjal jutalmazza
idén az Európai Unió a GeoFolk projekt kapcsán. A bejelentést
nagy taps köszöntötte a főtéren.
A Reguly Fesztivál programjainak sora a Magyar Népmese
Színház „Az égig érő cseresznyefa” című előadásával vette
kezdetét, miközben a GeoFolk projekt képeit már meg lehetett
tekinteni az Országzászló-emlékmű előtt. A napot fergeteges
táncház zárta Vastag Richárd és a Gerence Hagyományőrző
Néptáncegyüttes közreműködésével.
Szombaton kézműves-foglalkozások várták az érdeklődőket
Szurgyi Zsuzsannával, Matykó
Júliával
és
a
Tekergő
Nemezműhellyel. Sudár Balázs
történész
(képünkön)
lenyűgöző előadást tartott az
őshaza kereséséről. Éjszakába
nyúló kertmozi is a programok
részét képezte, Szemző Tibor
„Az élet vendége – Csoma
Legendárium” című filmjét
lehetett megtekinteni, majd
beszélgetésre is lehetőség nyílt
a rendezővel.
Laczkó
Péter
vándorfényképész mindkét napon
várta fotóalanyait.
A zivatar a vasárnapi programokat egy kicsit átírta. A
koszorúzást Reguly Antal 202. születésnapján, július 11-én
beltéren tartották meg manysi varázsigével, de aztán kikerültek
az emlékezet virágai a helyükre.
A körtúra a 2019-ben kijelölt Reguly-túraútvonal szakaszain
az időjárási körülmények miatt elmaradt, a HolddalaNap
Zenekar koncertjét a Barátság Park helyett az esőhelyszínen, a
Művelődési Házban tartották meg.

S. dr. Lackovits Emőke nyitotta meg a tárlatot, jobbról Dávid Botond

– Olyan viseleteket láthatunk itt, amelyek egyébként
ismeretlenek maradnának számunkra, hiszen keveseknek adatik
meg, hogy a helyszínen vagy egy-egy múzeumban csodálkozzon
rá a különböző országok különböző tájainak öltözködési
kultúrájára – mutatott rá a gyűjtemény értékére S. dr. Lackovits
Emőke. Mint azt megtudhattuk, az alkotó először székelyföldi
viseleteket örökített meg, majd Szarajevóban és Törökországban
portrékat fényképezett 2012-ben. Ezt követően teljes viseleteket
kezdett fotózni, hiszen az ismeretlen öltözetek ráébresztették
arra, hogy érdemes foglalkozni velük, célszerű megörökíteni, az
utókornak továbbadni őket. Kezdetben 80-100 viselet szerepelt a
gyűjteményében, majd egyre gyarapodott ezek száma, ahogy a
szakértő fogalmazott róla, „szerelmese lett a viseleteknek”. 2015-

Elhelyezik az emlékezés virágait a fiatalok Reguly Antal előtt tisztelegve
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Természetvédő szuperhősök,
hétpróbás mesterek
Színvonalas programokkal várták a zirci intézmények az érdeklődőket a
Múzeumok Éjszakáján, melyet két év után lehetett ismét megtartani.
Két évvel ezelőtt hatalmas felhőszakadás zúdult városunkra, ezért a szabadtéri
programok egy része elmaradt, tavaly a járványhelyzet miatt pedig meghiúsult a
rendezvény. Idén végre újra élettel telhettek meg az alkotóműhelyek, közművelődési
terek Szent Iván éjszakáját követően.
Immár hagyományosan egy rajzpályázat díjátadójával egybekötött kiállításmegnyitóval vette kezdetét a zirci program az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeumának apátsági épületében. Képregényükben a természet védelmének
szolgálatába szegődő szuperhősöket kellett megjeleníteniük a diákoknak,
alkotásaikból kiállítás nyílt a SarokGalériában. Palánkai Tünde és Palánkai Hanna,
a helyi zeneiskola növendékeinek fuvolajátéka nyitotta meg a díjátadóval egybekötött
kiállítás-megnyitót, az eseményen rendszeresen fellépő testvérpárnak egy kis
ajándékkal köszönte meg közreműködését a házigazda intézmény.
Dr. Kutasi Csaba múzeumigazgató köszöntötte a szép számmal megjelent
publikumot. Örömét fejezte ki, hogy sok pályamunka érkezett az idejekorán közzétett
felhívásukra, összesen 180 alkotást kaptak, 123 alsós és 57 felsős tanulótól.
Hangsúlyozta, hogy nem volt könnyű a zsűri dolga, hiszen nagyon sok jó anyagot
kaptak, ezért több esetben megosztották a díjat és különdíjban is részesülnek a
pályázók. A paravánok mellett az óriásképernyőn is megjelenítették a gyerekek
alkotásait.
A kiállítást a zsűrizésben is közreműködő Szeifert György, a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
művésztanára nyitotta meg, aki vetítettképes előadás során beszélt a pályázatban
összekapcsolódó három témáról, a képregényről, a szuperhősökről és a
természetvédelemről. Ajánlotta mindenkinek a figyelmébe a gyerekek alkotásait, akik
képregényeikben sok jó ötlettel álltak elő a természet védelmének érdekében.
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának állandó kiállításai is
megnyíltak, majd a saroképületben további programokkal várták az érdeklődőket. A
közművelődési teremben ízelítőt adtak a bakonyi gerinces állatfajok koponyáiból és a
természet boszorkányos arcát is megmutatták, mindenféle mérgek és bájitalok
sorakoztak egymás mellett az élővilágból. A kézműves-foglalkozás sem maradhatott
el, a folyosón ezúttal medált vagy origami-könyvjelzőt készíthettek a kicsik a
múzeumi munkatársak segítségével. Előzetes regisztrációval a legendás
ősmaradványokba is bepillantást lehetett nyerni, Mészáros József Bakony-kutató
pedig a denevérek titokzatos arborétumi világába kalauzolta a résztvevőket.
„Hetet egy csapásra!” – szólt a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház hangzatos felhívása a Múzeumok Éjszakájára. A megújulás alatt álló
intézmény egy hét próbából álló vándorlásra invitálta a boltíves kapun betérőket,
akik „inasból” rövid időn belül mesterekké válhattak. Persze nem adták ingyen azt a
mesterlevelet, szükség volt az ügyességre, a kézművességbeli tudás gyarapítására. Az
első öt próba a kapun belépve jobbról várt a vállalkozó kedvűekre, ahol a Múzeum
munkatársainak útmutatója alapján a Múzeum Vándorkönyvének öt feladatát kellett
kitölteni, ezzel később a tombolasorsoláson is részt vehettek. A következő próba
helyszíne a múzeumudvar volt, ahol Wolfné Litter Beáta várta sokféle ügyességi
játékkal az érkezőket, például egy csőből kiguruló dióra kellett rácsapniuk
kalapáccsal.
Végül az utolsó próba helyszíne az elmúlt években folyamatosan megújuló
alkotóműhely-sor volt, a műhelyek közül majdnem mindegyik a Múzeumok
Éjszakája korábbi programjain került átadásra. A fazekasműhelyben Marton-Bőczy
Boglárka, a szövőműhelyben B. Dobos Teréz, a kovácsműhelyben ifj. Hegedűs
Árpád, a fafaragóműhelyben Molnár Ákos, a mézeskalácsos-műhelyben Hegyiné
Jakab Zsuzsanna „képezte” a mesteri úton haladókat. Az „inasoknak” az ötből egy
mesterséget választva egy mesterremeket kellett elkészíteni, majd bemutatniuk a
mesterré avatáshoz. Hozzátesszük, „versenyen kívül” is részt lehetett venni a
műhelyek kézműves-foglalkozásain.
Mint azt a játékot szervező intézménytől megtudtuk, 57-en vásároltak
„Vándorkönyvet”, és majdnem mindnyájuk kiérdemelte a mesterfokozatot. A
hétpróbás játékkal összefüggő tombolasorsoláson huszonegy ajándék talált gazdára.
Késő este kertmozira került sor, a „Ruben Brandt, a gyűjtő” című filmet vetítették le a
Reguly Múzeum udvarán.
A programhoz a két múzeum mellett a Zirci Ciszterci Apátság is csatlakozott, az
arborétumot és az egyházművészeti kiállítást ingyenesen lehetett látogatni, este
orgonakoncertre került sor.
KG
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Hajrá Magyarok!
Nagyon régen volt, de tisztán emlékezem – mert én is úgy
csináltam –, hogy a hírek után érdeklődő az újságot az utolsó
oldalon kezdte olvasni. Számára ott voltak a hírek.
Kíváncsi volt a hírekre, hogy kedvenc csapata milyen
eredményt ért el, vagy a meghívásos atlétikai versenyen ki
győzött és milyen eredménnyel. Mert abban az időben egy
világcsúcs megdöntése olyan esemény volt, hogy a futók
versenyére negyvenezer ember is elment a stadionba.
Ezen gondolatok jutottak eszembe, amikor a magyar csapat
a portugálokkal focizott. Régen néztem a TV-ben a magyar focit,
de nem tetszett, összehasonlítva más csapatok játékával. És most
döbbenten látom, hogy két-három magyar játékos egy tenyérnyi
területen úgy pörgeti a labdát, mint a profi játékosok. Egyenlő
felek voltak, amit aztán a franciák elleni mérkőzésen
bizonyítottak.
De visszatérve emlékeimhez, nékem még ma is ismerősen
cseng a Csermák, Földi, Iharos, Rózsavölgyi, Mecser, Varjú,
Kárpáti, Németh Imre, Németh Miklós, a Török, Balczó, Móna,
Parti, Pézsma, Hammerl, Szécsényi József, Takács, Rejtő,
Kulcsár, Kozma Pici, Kovács, Gerevich, Berczelly, Papp László,
Puskás, az úszók, vízilabdázók, kajak-kenusok, bokszolók és még
sok név és csapat, mert örömet okoztak teljesítményükkel. És
persze idetartoznak az Aranycsapat tagjai, akik neveit pici és
nagy álmából ébresztve is fújta.
A XX. századi magyar történelem pár évtized kivételével
tragikusra sikeredett. Emberi sorsok, életek, egzisztenciák lettek
feláldozva idióta eszméknek, és lett a magyar elvágva a
természetes emberi fejlődés folyamától és eltérítve egy
mellékágba, ahol az élet is lelassult.
De talán valami felsőbb erőtől vezérelve, a sport terén olyan
eredményeket értünk el a legnehezebb időszakban – 50-es, 60-as
években –, mely méltán érdemli ki, hogy a magyar emlékezet
aranykönyvében megörökíttessék.
Mintha a sors kárpótolni akart volna bennünket – az
őrületért, amit ránk zúdított –, örömet, lelkesedést, egymásra
találást adott nékünk a kiválasztott és kimagasló eredményeket
elért sportolókon keresztül, akik kiválósága még emberi
tartásukban is megnyilvánult.
Ők voltak a példaképek, és ők voltak azok, akik újra
megismertették a világgal a magyart. Ők voltak azok, akiket a
nemzet apraja-nagyja csak per Pap Lacizott, vagy per Balczózott,
mint a kisebb vagy nagyobb testvért, aki a család tagja, és akinek
sikeréért kellett örülni, izgulni és örömkönnyeket ejteni, vagy
kudarc esetén vigaszt nyújtani.
Üvöltve ugrottunk fel, amikor Zsivótzky utolsó dobásával a
dobogó felső fokára került, és Balczóval futottam végig sokakkal
a Hármashatárhegyi VB futását – persze virtuálisan a TV előtt –,
de majdnem úgy elfáradva, mint Ő.
Ez akkor volt, amikor minden magyar győzelem után,
mindig húsz centivel jártam a föld felett, mert az öröm a
nehézségi törvényt is felülírta.
De így voltunk mindannyian Magyarok.
Ők voltak a példaképek, a küldetést teljesítők, ők aranyozták
be eredményeikkel a nehéz hétköznapokat, és sokszor éreztük
egy-egy győzelmük után: mégsem utolsó dolog magyarnak lenni!
És e gondolatok után megértem az újságolvasót, hogy az
utolsó oldalon kezdte olvasni a munkába menet vásárolt újságot.
Mert elöl nem volt hírértéke semminek. Megértem azt a kort.
A most elért eredmény a fociban nem eredménytelenség,
csak nem volt szerencsénk. Egyenrangú felek voltunk, és ez
okozott örömet.
És még az: tudott a magyar ember örülni, ünnepelni,
közösen megélni a sikert.
Régen hangoztatták: A Lajtától keletre már nem Európa.
Most is hasonló az európai hozzáállás, de büszkén viseljük, mert
most a Lajtától keletre van Európa.
Miként alakul Európa jövője, azt az idő dönti el. De a meccs
után kialakult ünnepi érzésben az összetartozás érzését is
fedezzük fel.
Tegyük magunkévá Zrínyi Miklós egy mondatát: „Egy
nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!”
Egervölgyi Dezső
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Finnbarátok Juhannus-ünnepe
Sok éve már, hogy finn hagyományok szerint ünnepli
Szent Iván napját, a Juhannust a Bakonyi Finnbarátok
Köre Egyesület a Barátság-parkban.
Idén június 26-án is szedtek hétféle mezei virágot a hölgyek,
és az abból kötött koszorút viselve hallgatták Wenczel Zsuzsanna
elnök érzésekben és ismeretekben is gazdag köszöntőjét.
– Öröm látni napbarnított arcotokat, végre maszk nélkül.
Öröm arra gondolni, hogy finn barátaink Finnországban már
tegnap felkerekedtek, elutaztak kis tóparti nyaralójukba, a
mökkibe, valahova a semmi közepébe, és ott a természet ölén
szeretteik, jó barátaik körében ünneplik e fontos napot és
éjszakát. Az ország szinte minden pontján kisebb-nagyobb
máglyát raknak. Zászlós ünnep ez, hiszen a Juhannus a finn
zászló ünnepe is egyben. A fehér alapon kék keresztes lobogó:
sinien ja valkoinen a kék eget, a kék tavak tükrét, az alacsonyan
úszó felhők hófehérjét szimbolizálja. Szent Iván éjjelét a
finneknél is mágikusság, romantika és szerelmi bájok övezik,
elsősorban a fiatal hajadon lányok tartották fenn a különféle
tradíciókat… Hosszú ideje nem tudtunk önfeledten örülni
életnek, napfénynek, munkának, egymásnak. A vírus megpróbált
elidegeníteni minket napi életrendünktől, pedig ahogy Márai
Sándor írja: „…van egyfajta belső törvény, melyet önkényesen
megkerülni büntetlenül nem tudunk… Alkalmazkodj a
törvényhez, mely kérlelhetetlenül megszabja helyed, munkád és
az élettel szemben való magatartásod… Alkalmazkodj magadhoz,
életed érthetetlen és kemény törvényéhez, mely pontosan előírja
cselekedeteid sorrendjét, értelmét és érzéseid hőfokát is. Ne
akarj ügyesebb, értelmesebb, boldogabb lenni, mint amilyen
vagy…” Próbáljunk meg együtt ehhez a törvényhez igazodni, s
minden előttünk álló csodát sorjában, közösen véghezvinni.

A köszöntő után Ujvári Ivett és Ujvári László Lehel (a
képen) a nyárról, a tűzről szóló versekkel, dalokkal hangolta a
finnbarátokat az együttünneplés
örömére.
A műsort követő vidám
születésnapi összeállítás abszolút
meglepetés volt az ünnepelteknek,
az ötletes jelmezekben előadott,
személyekre
szabott
versek
mindenkit megnevettettek.
A Finnbarátok által készített
finom vacsorát követő, házi sütésű
születésnapi torták csak fokozták a
remek hangulatot. Szó esett az
egyesület tervezett feladatairól,
programjairól is.
A késő estig tartó baráti beszélgetések és közös éneklések
után sokan indultak együtt a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház kertmozijának vetítésére és a Múzeumok
Éjszakája más programjaira.
Cikk: Encz Ilona, Fotók: Müllerné Wenczel Rita
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MEGHÍVÁS
A Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet
Katolikus Karitász csoportja nevében
2019-ben
Csombor
Mariann
karitásztársammal meghívtuk Zircre
Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, az
1993-ban alapított Dévai Szent Ferenc
Alapítvány létrehozóját, elnökét és a
Magyar Örökség Díjas Marosszéki
Kodály Zoltán Gyermekkart.
Nagy megtiszteltetés csoportunk
számára,
hogy
elfogadták
a
meghívásunkat, 2021. augusztus 17-én,
Zircen fogadhatjuk őket a VIII. Balatoni
Csillagösvény
Körútjuk
első
állomásaként.
2016-ig működtetett Nagy Éva
Vera nővér és Czakó Gabriella mozgó

ZIRC ÉS VIDÉKE
énekes-iskolát Szováta központtal a
Felső-Nyirádmente falvaiban.
Az oktatás és nevelés rendhagyó
formájával nemcsak a Kodály-módszert,
a népi hagyományok művelését, a
klasszikus zene szeretetét terjesztették a
székely gyermekek között, hanem
létrejött körülöttük egy nagy közösség
is, melyet a közös hit, közös értékek
tartanak össze. E nagy család bátorította
Vera nővért és Gabi nénit, hogy
építsenek egy missziós központot az
általuk alapított Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkar számára. Ez
lehetőséget nyújt arra, hogy saját helyen
tarthassanak foglalkozásokat, táborokat
a gyerekeknek és képzést a felnőtteknek.
Külföldi
és
magyarországi
pályázatok támogatásával 2013 tavaszán
megindultak az építési munkák és 2016.
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május elejére befejeződtek. A Balaton
Csillagösvény Missziós Körúton ennek a
missziós háznak a fenntartására
gyűjtenek.
Szeretettel hívjuk Zirc és környéke
lakosait, hogy jöjjenek és legyenek
részesei
egy
tartalmas,
szívet
melengető szép estének.
2021. augusztus 17-én, kedden
18 órakor kezdődik a Csaba testvér
által celebrált szentmise a zirci
Bazilikában, ahol a gyermekkar énekel
és a mise után koncertet ad. Orgonán
kísér Kapitány Dénes orgonaművész.
A szentmise után a gyermekkórus
tagjai adományokat gyűjtenek a
Szovátai Marianum Missziós Ház
fejlesztésére és fenntartására.
Ulrich Józsefné

Zirc is állomása volt a jubileumi zarándoklatnak
A Katolikus Karitász megalakulásának kilencvenedik,
újjáalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából
szervezett négy napos gyalogos zarándoklatot, mely
Zirc városát is érintette. Fogadásukban a helyi karitász
csoport működött közre.
– Kilencven évvel ezelőtt Serédi Jusztinián, Magyarország
bíboros hercegprímása Mihalovics Zsigmond herminamezői
plébánost kinevezte a Karitász megszervezésére és vezetésére –
emlékeztet a kezdetekre Ulrich Józsefné, a Zirci Árpád-házi
Szent Erzsébet Katolikus Karitász vezetője, aki munkatársával,
Csombor Mariannal együtt aktívan kivette a részét a
zarándokcsoport fogadásából, útra keltek és tudósítottak is
minket az eseményekről.
Ahány évvel ezelőtt alakult a Karitász, annyi kilométert
teljesítettek a zarándokok négy napon keresztül. Az
egyházmegyei karitász-csoportok képviseletében tizenöt fő indult
június 30-án Székesfehérvárról. Spányi Antal, a Katolikus
Karitász püspökelnökének szentmiséjével vette kezdetét az út.
Kétszer is érintették városunkat. Először július 1-jén érkeztek
Zircre, a helyi karitász csoport tagjai fogadták a zarándokokat. A
hálaadó imát és Kiss Péter atya áldását követően a karitász által
terített asztal várta a csoportot. Fáradtan, de lelkileg feltöltődve
foglalták el a ciszterci zarándokszállást. Másnap reggel a frissen
főzött kávé illata és terített asztal várta őket és úticsomagot is
készítettek a részükre a gondos zirci önkéntesek, akik egy
szalagot is felkötöttek a kilencven kilométeren keresztül vándorló
zarándokkeresztre.
Két zirci karitász munkatárs és a Veszprém Főegyházmegyei
Karitász
iroda
munkatársa
gépkocsival
elvitte őket
Bakonynánára, ahol előző nap befejezték az útjukat. Innen vette
kezdetét a harmadik szakasz, amelynek célállomása Bakonybél
volt. Háromnegyed tizenkettőkor érkeztek Zircre, Mária-éneket
énekelve útjuk a Bazilikába vezetett, ahol a házigazdák is
csatlakoztak hozzájuk. A templomban a déli harang
megkondulásakor közösen elimádkozták az Úr angyala
imádságot, majd megebédeltek a Szent Bernát Idősek
Otthonában.
Zirc Városi Önkormányzat is köszöntötte a csoportot és
televíziós riport is készült Besenczi Zsolttal, a Pécsi
Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatójával, a zarándoklat
vezetőjével, aki kiemelte, hogy nagy szeretettel várta őket a zirci
karitász csoport.
Elmondta, a zarándoklat célja egyfajta hálaadás az elmúlt
évekért, és hogy a munkatársaik, önkénteseik, támogatóik lelkét,
örömeit, imáit hordozzák, egy zarándoklatba tegyék le a
Szűzanya lábaihoz. Hozzátette, az alapcsapatot úgy hozták létre,
hogy mind a tizenhat hazai egyházmegye tudja magát
képviseltetni,
igazgatók,
munkatársak,
önkéntesek
is
csatlakoztak hozzájuk.

A zarándoklat vezetője a bazilikában köszönetét fejezte ki a
zirci karitatív csoport munkatársainak és annak a tízezer
önkéntesnek, aki szívén viseli hazánkban a karitászt.
A városunkban történő rövid pihenőt követően a csoport
folytatta az útját Bakonybélbe, a Zoltay-forrásig velük
zarándokolt egy zirci önkéntes. A negyedik napon, július 3-án,
szombaton 77 főre bővült a zarándokcsoport, Zircről, Pécsről,
Szombathelyről, Vácról, Győrből, Budapestről is csatlakoztak az
utolsó szakaszhoz. Szijártó László atya, a Veszprém
Főegyházmegyei
Karitász
igazgatója
áldását
adta a
zarándokokra. „Mária-énekektől harsogott az erdő-mező,
rózsafüzért imádkoztunk, beleolvadtunk a természetbe,
hallgattuk a madarak énekét és közben a gondolataink
kicserélődtek. Testileg megfáradva, lelkileg feltöltődve érkeztünk
meg Homokbödögére, ahol megszólaltak a harangok és énekelve
bevonultunk a picike kis templomba. Csodás lelki élményben
volt részünk” – írja Csombor Mariann, a zirci karitász
munkatársa, aki ezúton is köszönetét fejezi ki a zarándokcsoport
zirci fogadását segítő támogatóknak, a Piller Pékségnek, a VezirHús Kft-nek és a Zirci Apátsági Manufaktúrának.
A zarándoklat utolsó állomásán, Homokbödögén sok
karitász-tag gyűlt össze az ország minden részéről. A templomba
betérve, hálaadó imát követve, finom ebéddel látták vendégül a
csoportot. Ebéd után Zagyva Richárd, az Országos Katolikus
Karitász igazgatóhelyettese a kilencven éve szervezett karitász
megalakulásának történetét ismertette.
Dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálásával ünnepi
szentmisét mutattak be, hálát adva a Karitászért, a nélkülözőket
szolgálókért. Az ünnepi nap zárásaként megkoszorúzták a
Homokbödögén született Mihalovics Zsigmond, a karitász
szervezőjének, első vezetőjének emléktábláját. (kg)
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Kéz a kézben a betegek gyógyulásáért
A
„Zirci
Erzsébet
Kórházért”
emlékéremmel
és
emléklappal
tüntette ki a Zirci Erzsébet KórházRendelőintézet
vezetősége
dr.
Krisztinkovics Mária nyugalmazott
belgyógyász főorvosnőt és posztumusz
jelleggel férjét, dr. Ehrenberger József
sebész-főorvost.

a segédorvosa volt. 1967-ben sebészeti
szakvizsgát,
majd
1986-ban
traumatológiai szakvizsgát szerzett jeles
eredménnyel.
Részt vett a kórház korszerű
műtőblokkjának
és
posztoperatív
őrzőjének kialakításában, valamint az új
traumatológiai, sebészeti, kézsebészeti
technikák bevezetésében. Nagy szerepe
A
2020-ban
alapított,
második
volt a Zirc Városi Erzsébet Kórház és
alkalommal átadásra kerülő, életműdíjjal
Rendelőintézet fejlesztésében és további
felérő
elismeréssel
az
egészségügyi
megmaradásában.
1990-től
dr.
intézmény vezetése azokat jutalmazza, akik
Monszpart László főorvos nyugdíjba
hosszú távon a kórház működését,
vonulása után 2007-ig a sebészeti osztály
fennmaradását jelentősen segítették. A díjat
vezető-főorvosa volt, sebészként pedig
dr. Vermes Tamás főigazgató adta át, az
évente átlagosan négy-ötszáz műtétben
orvos-házaspár munkásságát pedig dr.
vett részt, nyolc-tízezer járóbeteget látott
Horváth Sándor Árpád osztályvezetőel.
főorvos méltatta.
1990-ben vonult nyugdíjba, ezután
tudását és tapasztalatát a kórház és a
Dr. Krisztinkovics Mária Csatkán Dr. Krisztinkovics Mária férje nevében is kistérség lakosságának szolgálatában, a
született.
Tatán
jeles
eredménnyel köszönetet mondott a díjért a kórházi vezetésnek
sebészeti szakrendelésen használta fel.
érettségizett.
1963-ban,
a
Pécsi
Rendszeresen részt vett hazai és
Orvostudományi Egyetemen „summa cum laude” orvosi
nemzetközi továbbképzéseken, Linzben és Bécsben is
diplomát szerzett. 1963 és 1965 között segédorvosként
dolgozott. Osztályvezetőként is kiemelkedő szakmai
dolgozott a zirci kórházban. 1965-től 1970-ig a Járási Tanács
tudásával és tapasztalatával támogatta a fiatal orvosVégrehajtó
Bizottság
Egészségügyi
Csoportjának
generáció indulását pályáján. A kórházi klinikai munka
vezetőjeként, állami közegészségügyi felügyelőként dolgozott.
leterheltsége mellett figyelmet tudott fordítani tudományos
1969-ben közegészségtan és járványtan szakorvosi vizsgát tett
területre, több szakmai előadást tartott hazai és nemzetközi
kiváló eredménnyel.
kongresszusokon.
1970-től, miután megszűnt a járási egészségügyi csoport,
Tagja a Magyar Sebészeti Társaságnak, a Magyar
elnyerte a zirci kórház belgyógyászati osztályára kiírt orvosi
Traumatológus Társaságnak és a Magyar Orvosi Kamarának.
állást. Dr. Varga Endre vezető főorvos mellett az általános
Hosszú időn át aktív és tevékeny tagja volt a Tudományos
belgyógyászati profillal rendelkező osztályon szerezte szakmai
Ismeretterjesztő
Társulatnak,
a
Bakonyi
tapasztalatát. 1973-ban kiváló eredménnyel belgyógyász
Természettudományi Múzeum Baráti Körének, valamint a
szakorvosi vizsgát abszolvált. 1976-tól közel húsz éven át
Római Katolikus Egyház helyi egyházközségi képviselővezette az osztályt. Elődje nyugdíjba vonulása után a
testület munkájában is részt vett. A zene szeretete
veszprémi kórház I. számú belgyógyászatának kihelyezett
gyermekkora óta élt benne. Orgonált a templomban, a Zirci
részlegét adjunktusként irányította. 1980-ban főorvosi
Vegyeskórus meghatározó tagja volt az alapításától egészen
kinevezést kapott. 1990-től a kórház, ezen belül a
élete végéig. Kikapcsolódásként festett, szép akvarelljei a
belgyógyászati osztály önállósodott, és így osztályvezető
sebészeti osztályon is ott függnek. Munkája mellett közéleti
főorvosként vezette tovább az osztályt.
tevékenységet is vállalt, önkormányzati képviselőként is a
Belgyógyászati tevékenysége mellett 1978-tól 1991-ig
kórházat szolgálta.
labor-orvosi tevékenységet is végzett a kórházban. Ezzel
Kitüntetései: 1984-ben Kiváló Munkáért, 1986-ban
párhuzamosan két évtizeden át üzemorvosi feladatokat is
Érdemes Társadalmi Munkás, 1989-ben Veszprém Megyéért
ellátott, amelyhez kapcsolódóan koordinálta a kórházÉrdemérem Aranyfokozat, 2006-ban Magyar Köztársaság
higiéniai orvosi szakfeladatokat az intézményi járványügyi
Ezüst Érdemkeresztje Polgári Tagozat, 2011-ben Batthányteendőkkel. Szervezte és felügyelte a belgyógyászati osztályt
Strattmann Életműdíj. 2012-ben Zirc Város Díszpolgárává
és a hozzá szorosan kapcsolódó szakrendelés működését.
avatták.
1995-ben vonult nyugdíjba, de további hét éven keresztül
Dr. Horváth Sándor Árpád néhány személyes élményét is
segítette a belgyógyászati osztály munkáját és továbbra is
megosztotta, emlékszik, amikor 1980-ban Zircre érkezett, dr.
ellátta a kórház-higiénés feladatokat.
Monszpart László és dr. Ehrenberger József szeretettel
Mindig is igyekezett a tudását korszerűsíteni, számtalan
fogadták őt, és mint kezdő sebésznek azt tanácsolták, bízzon
továbbképzésen előadóként vett részt, fő feladatának
az idős, tapasztalt nővérekben, és tanuljon tőlük.
tekintette a fiatal orvoskollégák képzését, oktatását, az
Mindkettőjüket tanítómestereként tartja számon, és dr.
osztályról elkerült orvosok mindenhol megállták a helyüket.
Krisztinkovics Máriának is sokat köszönhet: „amikor még a
Munkáját nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel, a közösség és a
hőskorban, kezdő sebészként a belgyógyászaton is kellett
betegek érdekeit szem előtt tartva végezte.
ügyelnünk, mindig ott állt a hátam mögött” – mondta róla az
Nyugdíjas éveit is aktívan tölti. Karitatív csoportot
osztályvezető főorvos.
szervezett, amely a rászorulók, a betegek felkutatását és
Dr. Krisztinkovics Mária a férje nevében is köszönetet
támogatását végzi. A végtelen szorgalom, a szolgálatkészség, a
mondott a díjért, aki az ünnepségre napra pontosan nyolc
betegeihez,
embertársaihoz
kifogástalan,
emberséges
évvel ezelőtt, 2013. június 30-án távozott az élők sorából.
viszonyulása példaértékű.
A kórházi dolgozók munkájához legalább annyi örömet
és sikert kívánt, amennyi őket is érte az elmúlt hosszú évek
Dr. Ehrenberger József Mosonmagyaróváron
során. Kérte, hogy ne feledjék, a betegeknek nemcsak
született, az általános- és a középiskolát is ott végezte el.
gyógyszerre, ápolásra, hanem kellő empátiával történő
1963-ban
avatták
orvossá,
szintén
a
Pécsi
meghallgatásra és egy kis szeretetre is szükségük van.
Tudományegyetemen „summa cum laude” minősítéssel. Ezt
„Szeressék a munkájukat, becsüljék a munkatársaikat,
követően a Zirci Járási Tanács Kórháza Sebészeti Osztályának
szeressék a betegeket!” – zárta gondolatait a főorvosnő. (kg)
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Zirci vendéglők egykor (3.)

A Rezeli (Streibl)-féle vendéglő
Ma Bagolyvárnak nevezik Zirc legrégibb épületét (1723),
ami a ciszterci szerzetesek első rezidenciája volt. Miután az
atyák átköltöztek az elkészült monostorba (1738), az épületet
bérbe adták, fogadó, vendéglő lett, Nagyvendéglőnek is
nevezték. Az egymást követő bérlők árendát (bérleti díjat)
fizettek az apátságnak.
A múlt századfordulón az épületet felújították,
fejlesztették. Épültek ólak, istállók, jégverem, tekepálya,
kocsiszín. 1900-ban Wolf János ácsmester irányításával új
tetőt is építettek. 1900-tól Masszi János volt a bérlő, akitől
1914-ben a bérleményt átvette Streibl Miklós. Apja Eszéken
volt intéző a ciszterci birtokon, innen került a család Zircre.
Streibl Miklós feleségül vette Gfellner Irmát, egy lányuk
született, Irma. Az ő családjuk, illetve később a lányuk, Streibl
Irma férje, a rátóti származású Rezeli Ferenc (1893-1978)
működtette a vendéglőt egészen 1946-ig, az államosításig.
Az emeletes épület két oldalán két nagy bolthajtásos kapu
van, ami a lovas kocsik, hintók be- és kihajtását könnyítette
meg. Az udvar közepére kocsiszínt építettek, ahol négy szekér
számára volt hely. Itt tudtak védett helyen éjszakázni a
fuvarosok. Sokan szállítottak a környező falvakból
(Borzavárról, Lókútról) meszet, faszenet távoli városokba. A
kocsisok éjszakára is a rakománnyal megpakolt járműveken
maradtak a színben, télen azért behúzódtak az istállóba.
Az udvaron volt a kövekből gömbölyű alakban kirakott
jégverem is. Amikor az arborétum taván legalább 20 cm
vastagra hízott a jég, fűrésszel kivágták, a nagy jéghasábokat
szánkón szállították a jégvermekbe. Ha a házban szükség volt
a jégre, vödrökben hozták be, és tették a jégszekrényekbe.
Olyan sok, jó minőségű jég volt a tavon, hogy még a
veszprémi püspökségre is innen szállítottak.
A Streibl vendéglőben naponta főztek, a zirci tisztviselők
előfizetéssel tudtak itt étkezni. Nagy háztartást vezettek, több
alkalmazottjuk volt, egy kocsis, egy másik férfi alkalmazott,
aki ellátta az állatokat, lovakat, teheneket, disznókat,
baromfit. Volt két szakácsnő és egy lány belső munkákra,
mert szobákat is kiadtak. Az 1930-as években iskolai
csoportok is kaphattak itt szállást. Az 1927-ben megrendezett
országos autóverseny zirci megállóhelye is a Streibl vendéglő
volt, ahol a résztvevők ebédet kaptak. Amikor a zirci strand
megnyílt, a vendéglő udvarán keresztül, a tekepálya mellett
lehetett megközelíteni.
A Rezeli vendéglőben nemcsak a ma is szokásos ételeket
(vadas, pörkölt, sültek, stb.) szolgálták fel, különlegesség volt
a finom felvágottak kínálata. Rezeli Ferenc a győri
húsgyárban tanulta a mesterséget, készített szalámit, virslit,
parizert. Az apátság számára is itt vásároltak, mert Zircen

Streibl Miklós és családja kb. 1905-ben

Streibl Miklós vendéglője az 1930-as években

csak ő értett ezeknek a húskészítményeknek az
elkészítéséhez. Az épület bejáratához közel működött a
hentesüzlet, ahol ezeket árulták.
A Streibl/Rezeli vendéglőbe főleg a gazdák jártak. A
vasárnapi 10 órai szentmise után betértek egy pohár fröccsre
vagy sörre, melléje sörkiflit fogyasztottak. Délután kuglizni
jöttek. Híresek voltak a gazdabálok, amit január-februárban
tartottak. A bálokra nagy készülődés volt, mindenféle extra
dolgot készítettek, például vadast. A lányok pruszlikban, a
fiúk csizmában jöttek, ettek, ittak, táncoltak, mulattak az
emeleti teremben, csak úgy rezgett a gerendázat. A zenét a
híres zirci cigányzenekarok szolgáltatták, a Nyári, Szórádi,
Lencse, Duka családok muzsikusai húzták a talpalávalót.
Tartottak itt különböző előadásokat, tanfolyamokat a
gazdáknak. Elsősorban mezőgazdasági témákról, de volt
egészségügyi előadás is. A gazdagyűléseket és a bíróválasztást
is itt rendezték, valamint a Gazdakör is itt működött.
A második világháború alatt a ház tetejére kis fából
készült bódét építettek, hogy innen figyeljék a repülőgépek
mozgását. A parancsnok Rehus bácsi volt. A háború utáni
államosításkor a Rezeli családot kitették az emeletes házból, a
mellette lévő kisebb házba költöztek, amit még a dédapjuk
szerzett. Az épületben rövid ideig egy iskolai osztályt
helyeztek el, majd pedagóguslakásokat alakítottak ki benne.
Köszönet a segítségért Túri Károlyné Rezeli Máriának (Tutti
néninek) és Kikl Sándorné Rezeli Katalinnak a családi képek
közlésének lehetőségéért.
Felhasznált források:
 zirc.helyismeret.hu
 Zirc és Vidéke korabeli számai

Streibl Irma és Rezeli Ferenc, kb. 1960-as évek

Cuhavölgyi Klára

Streibl Irma mögött középen lánya, Gesztesiné
Rezeli Teréz (Baba), Zircen könyvtáros volt
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Pedagógia és összetartó erő a nyári focitáborban
Ötödik alkalommal került sor a Football Club Zirc
Sportegyesület nyári focitáborára. Az idei évben volt
a legmagasabb a jelentkezők száma, és a
szokásoknak megfelelően változatos programok
vártak a fiatalokra a napi két edzés mellett.
Mátyás Richárd edző, táborvezető kiemeli, hogy
megközelítőleg sem voltak ilyen létszámmal, 29-en
jelentkeztek idén. Alapvető céljuk, hogy a tábor négy napja
során a gyerekek eljussanak az egyéni döntésképességtől az
együttes döntésképességig. Minden napot egy tematika köré
építettek, ennek megfelelően állt össze az edzésterv, a
feladatkör és az oktató videó. Az edzések mellett díjazásra
menő gyakorlati és elméleti versenyek, kvízjátékok, totók,
szabályismereti feladványok várták a fiatalokat, szabadidős
programként pedig egy Cuha-völgyi kirándulásra került sor.
Mátyás Richárd a fejlesztőpedagógia egyik ágán
sajátította el tanulmányait, ezért személyiség- és
készségfejlesztő feladványokkal is készült, és ügyelt arra, hogy
tudjon újat mutatni azoknak is, akik esetlegesen már ötödik
alkalommal látogatták a nyári foglalkozást. Alapvetően az
egyesületi tagoknak hirdették meg a tábort, de voltak
visszatérő vendégként korábbi labdarúgóik és más
sportágakat képviselő fiúk is terelgették a labdát a zöld
gyepen. A korosztályi sokszínűséget bizonyítja, hogy a
legfiatalabb táborlakó kilenc éves volt, a legidősebbek pedig a
középiskolások közül kerültek ki, akik segítették a kisebbeket.
Az FC Zirc fiatal edzője már tizennyolc éves kora óta
foglalkozik fiatalokkal – Zircen három éve dolgozik –, és a
legkedvesebb emléke éppen egy itteni nyári focitáborból
származik, ami rávilágított arra is, hogy egy edzőnek komoly
nevelő hatása lehet a gyerekekre nézve: egyik tanítványa
őelőtte és a közösség előtt beszélt először arról, hogy az őt ért
csalódások miatt többször is abba akarta hagyni a futballt, de
az edző személye és a közösség összetartó ereje meggyőzte őt

A csapat összetartását is nagyon jól szolgálta a nyári focitábor

arról, hogy érdemes folytatni a pályafutását, talpra tudott
állni a kudarcok után.
A táborban is mindennapos téma volt a magyar
labdarúgó-válogatott sikeres Eb-szereplése, hiszen nagy
futballnemzetekkel tudtuk felvenni
a versenyt a
kontinensviadalon. Mátyás Richárd kiemeli, hogy a lehető
legmagasabb
szintre
emelték
labdarúgóink
a
teljesítőkészségüket, és hangsúlyozza, ez a hozzáállás
példaértékű lehet a fiatalok számára.
Ők is megerősítik, hogy motiváló hatással volt rájuk
nemzeti csapatunk szereplése. Heizer Bálint (16) a
tanulmányai miatt már Győrben futballozik, most jutottak fel
csapatukkal egy magasabb osztályba. Azt mondja, szívesen
látogatott vissza a táborba, egykori társaihoz, és szerinte az
összetartást is jól szolgálják ezek a focitáborok. Török András
Dominik (13) tavaly volt először a táborban, amikor az FC
Zirc igazolt labdarúgója lett. A forróság ellenére is jól érezte
magát az edzéseken és a közösségben.
A táborvezető-edző végül arról is informál, hogy
augusztus első hetében kerül sor a tábor második turnusára.
KG

Bajnoki cím és dobogós helyezések
Kiemelkedően szerepeltek a zirci Acél-Vakond Kerékpáros
Sportegyesület
versenyzői
a
közelmúltban
lezajlott
Országúti Országos Bajnokság futamain.
Az eredményekről Galaczi Miklós csapatkapitány számolt be, aki
elégedett a teljesítménnyel, mint mondta, ennél jobban nem is
sikerülhetett volna az országos bajnokság az egyesület számára.
Szöllőssy Eszter a WU19-es korcsoportban kettős győzelmet
könyvelhetett el, a debreceni egyéni időfutam-győzelem után nem
sokkal később a mezőny OB-t is megnyerte.
Az országúti mezőnyversenyeknek Ibrány és Tamási adott
helyszínt, a 30 fok feletti hőmérséklet is nehezítette a versenyzők
életét. Ez sem gátolhatta meg azonban, hogy a zirci kerékpáros
egyesület tagjai közül többen is dobogós helyezéssel térjenek haza a
futamokról. Utánpótlás kategóriában Orosz Lili és Zsankó Petra
egyaránt második helyezést ért el a korcsoportjában és Balogh
Zsombor negyedik helye is nagyon szép eredménynek mondható. Az
ifjúsági versenyzők között Kiss Kata és Kiss Ádám is tisztességesen
helytállt a versenyen.
Szintén az országos bajnokságon, Master kategóriában dr. Nagy
Ákos hatodik, Galaczi Miklós a kilencedik helyen végzett. Az
Ibrányban megrendezett utánpótlásversenyen újabb aranyérem
született az egyesület részéről, Orosz Lili elsőként ért célba
korcsoportjában.
A
versenyszezon
az
egyesület számára lezárult,
az
elkövetkezendőkben már csak olyan megmérettetésekre kerül sor,
melyeken szabadon választva vehetnek részt a versenyzőik. Szöllőssy Eszter a dobogó legfelső fokán a debreceni győzelmet
Hamarosan egy külföldi edzőtáborban erősíthetik az összetartást. (kg) követően Fotó: Facebook / Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

