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Megjelenik havi két alkalommal
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Díjak a sportolóknak, köszönet az egyesületeknek
Ünnepélyes keretek között került sor a
„Zirc Város Sportjáért” önkormányzati
kitüntetések átadására a Városházán.
A vendégeket Ottó Péter polgármester
köszöntötte. Mint mondta, ez az alkalom
elsősorban a díjazottakról szól, ugyanakkor
hangsúlyozta a civil szervezetek szerepét is,
amelyek áldozatos munka révén biztosítják a
gyerekek sportolási, fejlődési, versenyzési
lehetőségét, azért dolgoznak, hogy a mozgás a
fiatalok életének részévé váljon, elhivatottságra,
kitartásra nevelik őket. A városvezető ezúton is
köszönetét fejezte ki a tevékenységéért minden
aktív zirci egyesületnek.
Örömét fejezte ki, hogy a benyújtott
ajánlásoknak megfelelően ebben az évben is több
sportágban hirdethet a város díjazottakat,
megjelenik a legrégebbi szervezett keretek között
működő judo, a szintén nagy hagyományokkal
rendelkező lövészet, és helyi viszonylatban olyan
újabb
keletű
sportágak
képviselőit
is
köszönthetik, mint a vízilabda vagy az egyesületi
szinten legfiatalabb, de annál eredményesebbnek
mondható kerékpársport. (Folyt. 3. oldal)

A kitüntetésben részesülők: Matuz Etelka, Finta Zsuzsanna, Bittmann Teréz, Heim
Fanni, Mihályi Bálint, Orosz Péter, az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület
elnöke és Galaczi Miklós csapatvezető, aki Orosz Lili díját vette át

Egy hely a vidéki ízek és
kapcsolatok szerelmeseinek
Május 7-én, szombaton megnyílt a Zirci Termelői Piac a Reguly Antal
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház mögötti területen. A létesítményt Zirc
Városi Önkormányzat a „Zöld város a Magas-Bakonyban” projekt keretében,
nyertes pályázat útján hozta létre.
Nagy volt a sürgés-forgás,
nem
is
találtuk
elsőre
Simoncsics Gábort, a piacot
üzemeltető Vidéken „Bénázók”
Egyesület elnökét.
Aztán csak előbukkant, s
máris
mesélte
érdeklődésünkre, hogy az online
közösségi térből nőtte ki magát
az egyesületük. A vidéki élethez
kötődő értékekkel foglalkozó
csoportot hoztak létre, alapvető
célként
pedig
egymás
elfogadását tűzték ki, a
„bénázó” kifejezés pedig arra
utal, hogy senki sem lehet
A pénzesgyőri Simoncsics Gábor, a zirci termelői piacot
tökéletes. Az évek során tízezer
üzemeltető Vidéken „Bénázók” Egyesület elnöke
tag fölé nőtt a számuk a
közösségi oldalon, majd 2020 körül felmerült az egyesület megalapításának gondolata.
Majd amikor olvasták az önkormányzat piacüzemeltetésre kiírt pályázatát, a tettek
mezejére léptek, és nonprofit szervezetté alakultak. (Folytatás a 3. oldalon)

VÉRADÁSBÓL JELES
Harmadik alkalommal került sor a
két
zirci
középiskola
közös
véradására
a
vöröskereszt
szervezésében. Az eseménynek a
Művelődési Ház adott otthont.

A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi
Szervezete
2018
szeptemberében
rendezett először közös véradást a III.
Béla
Gimnázium,
Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola, valamint a Pápai SZC Reguly
Antal Szakképző Iskola és Kollégium
részére, korábban pedig, egy-egy
alkalommal külön szervezték meg az
akciót az oktatási intézmények részére.
(7. oldal)

2

ZIRC ÉS VIDÉKE

2022. május 13.

2022. május 13.

ZIRC ÉS VIDÉKE

3

Az eredmények elismerése – sportdíjakat adott át az önkormányzat
(Folytatás az 1. oldalról)

Varga Zita, a sportkitüntetések
odaítéléséről
döntő
Emberi
Kapcsolatok Bizottság elnöke ünnepi
beszédében kiemelte, hogy játék
közben a sport rövid idő alatt
megtanítja az embert a legfontosabb
polgári erényekre, a kitartásra,
önfeláldozásra, tettrekészségre, a
gyors elhatározásra, tisztességre és
mindenekelőtt a nemes küzdelem
szabályaira. Hozzátette azt is, hogy a
sport nemcsak a test karbantartását,
az ügyességet és a mozgáskoordináció
fejlesztését segíti, hanem a léleknek is
a legerőteljesebb és legnemesebb
nevelő eszköze.
„Sportolni kell minden nap, hogy
bírjuk a tempót és a hétköznapok
problémáit, feszültségeit ebben a
rohanó
világban.
Pedagógusként
látom, hogy a diákok túlterheltek,
külön dicséretet érdemelnek azok,
akik az aktív vagy kimagasló
sporttevékenység
mellett
jó
tanulmányi eredményt is fel tudnak
mutatni, melynek elérése önmagában
is hatalmas munka” – hangsúlyozta a
bizottsági elnök.
Az elismerésben részesülőknek –
akik valamennyien bizonyították
kiemelkedő tehetségüket, szorgalmukat és kitartásukat – gratulált, és

Varga Zita bizottsági elnök ünnepi beszéde

további sok sikert kívánt. A díjazottak
mellett méltatta a „hátországot” is, az
edzők, szülők, segítők szerepét az
eredmények elérésében.
A
díjakat
Varga
Zita,
a
kitüntetésekről döntést hozó bizottság
elnöke és Ottó Péter polgármester
adta át, dr. Kovács Zoltán, térségünk
közelmúltban újraválasztott országgyűlési
képviselőjének
közreműködésével. „Zirc város felnőtt
sportolója” 2021-ben Matuz Etelka
kerékpárversenyző, az év utánpótlás
sportolója
Orosz
Lili
kerékpárversenyző, Finta Zsuzsanna

vízilabdázó,
Bittmann
Teréz
sportlövő, Heim Fanni és Mihályi
Bálint judósok, az év egyesülete pedig
az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület.
Dr. Kovács Zoltán, térségünk
országgyűlési
képviselője
emelte
poharát
elsőként
a
zirci
sporteredményekre.
Hangsúlyozta,
hogy akik sportolnak, azok az
akaraterejüknek köszönhetően az élet
minden
területén
könnyebben
megállják
a
helyüket.
Az
önkormányzat minden évben elismeri
a kiemelkedőbb sporteredményeket,
amely egyfajta példamutatás is.
Az elhangzott méltatások kapcsán
kiemelte, hogy a kitüntetett fiatalok
nemcsak jól sportolnak, hanem szinte
valamennyien kiemelkedő tanulmányi
eredményekkel is rendelkeznek.
A közösség erejéről is beszélt,
amely képes egy sportlétesítményt
létrehozni, ugyanakkor formálja is az
egyént, és az olyan emberi erényeket
is példaként állította mindenki elé,
mint a segítőkészség.
Azt
kívánta
a
díjazott
sportolóknak, hogy őrizzék meg
ezeket a tulajdonságaikat, és a
továbbiakban is vigyék el messze
földre Zirc város hírnevét. KG

Minden szombaton várja a vásárlókat a zirci termelői piac
(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyesületi vezető bevallja, nagy hasznot nem remélnek
a piacból, nem is ezért pályázták meg az üzemeltetését,
hanem sokkal inkább, hogy a termelőket összekössék a
fogyasztókkal, egyfajta „közösségi szolgálat” szellemében
várják a vidéki ízek és kapcsolatok szerelmeseit. Hozzáteszi,
hogy nagyon sok előkészítő munkát, szervezést igényelt, mire
idáig eljutottak.
Zirc belvárosában évtizedekkel ezelőtt működött utoljára
piac, így nem csoda, hogy óriási volt az előzetes érdeklődés,
futótűzként terjedt a hír, hogy május 7-én megnyílik a
termelők új vásártere, és ennek megfelelően már reggel nyolc
órakor ellepték az emberek a fedett-nyitott árusítóhelyet.
Különféle programokkal várták az érdeklődőket. Sor
került az előzetesen iskolák körében meghirdetett
rajzpályázat eredményhirdetésére, az elnök értékelése szerint
a gyerekek kreativitását dicsérő alkotások érkeztek „Az én
piacom” témakörben, a pályaműveket ki is állították a Reguly
Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban. A
közművelődési intézmény szolgált helyszínéül a tudatos
vásárlásról és a mindennapi kertészkedésről szóló
előadásoknak is. Az első alkalom rendezvénypiac volt, így
jóval több árussal, és vendéglátósokkal is találkozhattunk,
többek között kürtőskalácsot, sülteket, italokat lehetett kapni,
kézműves-foglalkozásokat, arcfestést kínáltak a szervezők a
gyerekeknek.
Simoncsics Gábor hangsúlyozza, ez a kínálat a
rendezvénypiacokra vonatkozik, melyeket havi egy
alkalommal szeretnének megtartani, a zirci piac a minden
szombat nyolc és dél közötti nyitvatartásával alapvetően a
házi termelésű élelmiszerek „agorája” lesz. Az egyesület

A várakozásoknak megfelelően nagy volt a forgalom az első piaci alkalommal

továbbra is várja az engedéllyel rendelkező kistermelőket, a
honlapjukon, közösségi oldalukon, illetve az ott található
elérhetőségek egyikén lehet jelentkezni, helyet foglalni.
Az egyesület elnöke elárulja azt is, hogy verseket ír, és
elhatározta, hogy megírja a Zirci Piac dalát a „Tölcsért
csinálok a kezemből” című klasszikust átköltve. Sikerült is
beszerezni a szükséges szerzői engedélyeket, a bakonybéli
iskolából pedig felénekelték a dalszöveget. Piacra ugyan nem
került a nóta, de az egyesület oldalán meg lehet hallgatni.
Reméljük, hogy a feldolgozásból is örökzöld sláger válik, nagy
jövője lesz városunk új termelői piacának. (kg)
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Huszonöt civil szervezetet támogat az önkormányzat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
áprilisi rendes ülésén elbírálásra kerültek a helyi civil
szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására
irányuló pályázatok. Beszámolók hosszú
sorát
tárgyalták, szakmai kitüntetés is átadásra került.
A
képviselő-testület
elfogadta
a
Veszprémi
Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetről szóló beszámolóját,
melyből kiderül, hogy a Zirc város területén elkövetett regisztrált
bűncselekmények száma az elmúlt tizenkét év során csökkenő
tendenciát mutatott.
Rausz István rendőr ezredes, kapitányságvezető szóbeli
hozzászólásában kiemelte, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság,
és ezen belül a Zirci Rendőrőrs szakmai munkáját kivételesre
értékelték megyei és országos szinten is. Az illetékességi
területükön stabilnak nevezte a közbiztonságot. Köszönetét
fejezte ki a partneri együttműködésért az önkormányzatnak.
Képviselői kérdésre a különösen a cseszneki szerpentinre
jellemző motorosjármű-forgalomról is szó esett, Róka Attila
rendőr alezredes, őrsparancsnok is hozzászólt a témához. A
rendőrség táblák kihelyezésével, felvilágosító kampánnyal
mindent megtesz a balesetek megelőzése érdekében, de
hangsúlyozták, megoldást csak a közlekedési morál megváltozása
jelenthet.

Péter polgármester adott át. A „2021. év Zirc Város Mentőse”
díjat Pál Andor részére adományozta a szakmai bizottság, aki azt
egy későbbi időpontban vette át.
Az elismerésben részesülő személyek méltatását a következő
oldalon olvashatják.
Varga Zita bizottsági elnök a legnemesebb és
legfelelősségteljesebb feladatok közé sorolta az emberek életének
és értékeinek az óvását és mentését. Hozzátette, a mentősök és a
tűzoltók nemcsak kollégák, hanem bajtársak is, jelenlétük adja
mindennapi életünk biztonságát. „A megbízatás nehéz és
összetett: segíteni kell a rászorulókon, fizikai síkon stabilizálni
egy beteget, megóvni valaki otthonát, értékeit, anyagi javait.
Mindemellett a rászorulók lelki támaszt is igényelnek, hiszen
sokszor éppen életük legnagyobb traumájának pillanatait élik
meg” – szóltak ünnepi gondolatai, majd Zirc közösségének
nevében köszönetet mondott a díjazottaknak és a testületeknek a
mindenkori helytállásukért és áldozatos munkájukért.
A sürgősségi feladatokat ellátó szervezetek beszámolóit
követően az önkormányzat által fenntartott közművelődési
intézmények, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház 2021. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai
beszámoló is elfogadásra került.
A helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek
támogatására irányuló pályázatok is elbírálásra kerültek. A
képviselő-testület három millió forintos összeget szavazott meg a
civilek támogatására, a felhívásra összesen huszonöt pályázat
érkezett. A támogatás mértékéről – melyet alábbi táblázatunk
szemléltet – az Emberi Kapcsolatok Bizottság pontozási és
forráselosztási javaslatát figyelembe véve döntött a testület.

Civil szervezet neve

Rausz István kapitányságvezető is felszólalt, mellette Róka Attila őrsparancsnok

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság pénzügyi és szakmai
beszámolója is elfogadásra került. A gazdálkodásuk
zavartalannak mondható, a bevételek mellett több új pályázati
forráshoz is hozzájutottak. A beszámolóból kiderül, hogy 153
káreseményük volt a zirci tűzoltóknak az elmúlt évben. A
tűzesetek közül a szabad területen keletkezett tüzek száma
csökkent, a műszaki mentések során fakidőléseknél és
közlekedési baleseteknél volt a legtöbb munkájuk.
Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok köszönetét fejezte ki a
képviselő-testületnek a támogatásért.
A Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2021. évi
tevékenységére vonatkozó beszámolót is jóváhagyták a
döntéshozók. A tavalyi esztendőben összesen 2418 feladatot
láttak
el
a
mentőegységek
126 372
kilométer
futásteljesítménnyel. A feladatszámok és a teljesített távok
mintegy tíz százalékos emelkedést mutatnak az előző évihez
képest.
A sürgős esetek többségében a lélektani tizenöt percen belül
a helyszínre érkeztek a mentők. A járvány elmúlt két évében a
zirci bajtársak jelentős mértékben segítették a védekezést. A
mentőszervezet részéről jelenlévő Nátrán Albin vezető
mentőtiszt köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a
koronavírus-járvány elleni védekezésben nyújtott segítségéért.
A testületi ülésen egy kitüntetés átadására is sor került,
Szelthoffer Zoltán a „2021. év Zirc Város Tűzoltója” díjat vehette
át az önkormányzattól, melyet Varga Zita, a kitüntetés
odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke és Ottó

Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület
Bakony Rali Szabadidősport Egyesület
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
Bakonyi Természettudományi Múzeum
Baráti Köre
Bárka Alapítvány
Diabétesz Klub
„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány
„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány
Erdélyi Baráti Kör Egyesület
Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány
Lövész Klub Zirc Egyesület
Magyarországi Evangélikus Egyház
- Zirci Evangélikus Fiókegyház
Ők is Emberek Alapítvány
Reguly Iskoláért Alapítvány
Segítő Kezek Zirc Alapítvány
Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja
Segítő Kezek Zirc Alapítvány
Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja
Veszprém-Főegyházmegyei Karitász
„Wings” Dart Club
„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány
Zirc és Környéke Ipartestület
Zirc Kerékpár Sportegyesület
„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány
Zirc Városi Nyugdíjas Klub
„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány
Zirci Közbiztonsági Alapítvány
Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Zirci Református Egyházközség
Zirci Sporthorgász Egyesület

A támogatás
összege (Ft)
110 000
50 000
210 000
120 000
60 000
110 000
140 000
200 000
60 000
90 000
50 000
150 000
100 000
170 000
160 000
220 000
80 000
60 000
50 000
170 000
160 000
50 000
160 000
150 000
120 000
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„2021. ÉV Z IRC V ÁROS T ŰZOLTÓJA ”

Univerzális egyénisége a
zirci tűzoltócsapatnak

Valamennyi pályázó civil szervezetet támogatásban részesített a képviselő-testület

Nem lehet eltérő a nem képviselő bizottsági tagok
illetményének megállapítása a képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíjáétól – a képviselő-testület a Veszprém Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívásának eleget téve
módosította a vonatkozó önkormányzati rendeletét.
A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-vel a
menetrendszerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására
kötött közszolgáltatási szerződést is elfogadta a képviselőtestület. A feladattal tízéves időtartamra, 2032-ig bízta meg a
helyi járatot öt éve üzemeltető gazdasági társaságát.
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal irodáiban
klímarendszer kiépíttetésére irányuló beszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület.
A Zirc Kerékpár Sportegyesület kérelmét is támogatták a
döntéshozók, hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a civil
szervezet az önkormányzat tulajdonában lévő Alkotmány utca 14.
szám alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi
ügyviteli helyként használja.
Zirc város jegyzőjének a 2021. évi pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló tájékoztatóját is tudomásul
vette a képviselő-testület. KG
Rendkívüli
üléseket
is
tartott
Önkormányzat Képviselő-testülete.

Zirc

Városi

A TOP-PLUSZ program felhívásaira három pályázatot már
benyújtott az önkormányzat – ebből egy már támogatatást nyert
–, s a második körben újabb pályázatok benyújtásáról döntött a
képviselő-testület rendkívüli ülésén: az egyik a helyi gazdaság
fejlesztését célozza, a szintén fejlesztés alatt álló iparterületen a
„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. számára egy új telephely
kialakítását tervezi az önkormányzat. A projekt célja továbbá,
hogy a gazdasági társaság olyan helyzetbe kerüljön, mely
alkalmassá teszi a Zirci Ipari Park működtetésére is. A másik
benyújtandó pályázat tárgya belterületi utak felújítása, mely
érintené a városrészeket is.
Egy nyilatkozat is elfogadásra került a Veszprém Megyei
Önkormányzat által terveztetett térségi jelentőségű kerékpárutak
Zirc és Olaszfalu közötti szakaszának városunkat érintő részére
vonatkozóan. A helyi önkormányzatnak a tervezés folyamatában
megfogalmazott,
a
városközpontot
elkerülő
alternatív
nyomvonal-javaslatát nem tartják elfogadhatónak – amit a
képviselő-testület
tudomásul
vett
–,
ugyanakkor
a
városközponton áthaladó nyomvonaltervezettel kapcsolatos
észrevételeit az önkormányzat továbbra is fenntartja, és a
közlekedésbiztonsági szempontból problémásnak tűnő helyzetek
megoldását kérte a tervezés további folyamatában.
A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság kérelmét is támogatták a
döntéshozók, résztulajdonosi hozzájárulásukat adva egy pályázat
benyújtásához, amely a villamoshálózat fejlesztését és a padozat
felújítását célozza.
Egy másik rendkívüli ülésen kiválasztotta a tervezőt a
képviselő-testület a városi könyvtár épületenergetikai felújítását
célzó projekt keretében.

Szelthoffer Zoltán méltatásában kiemelték, hogy a
szakmához való hivatástudatát
már
sokszor
bizonyította.
Tevékenysége egészen 2005-ig
nyúlik
vissza,
amikor
a
munkájával aktívan hozzájárult
a tűzoltóság jelenlegi elhelyezési
körülményeinek kialakításához.
A
zirci
tűzoltóság
állományába 2009-ben nyert
felvételt, ahol a kezdeti években
beosztott tűzoltóként szolgált.
Az elméleti tudást, illetve a
kellő gyakorlati tapasztalatot
megszerezve egy tízhónapos
képzés
sikeres
elvégzését
követően
rajparancsnoki
beosztást lát el.
A tűzvédelemben eltöltött évek során folyamatosan képezte
magát. Az elhivatottságának köszönhetően megszerezte a C
típusú vezetői engedélyt, illetve a pályaalkalmassági vizsga első
kategóriáját. Két évvel ezelőtt pedig felsőfokú szakmai vizsgát is
tett, így a szervezetnél már minden beosztásban lehet rá
számítani és mindegyikben meg is állja a helyét.
A kiemelkedő káresemények felszámolása során többször is
önkéntesen jelentkezett szolgálatra és vonult a helyszínekre, ahol
bizonyította tudását és tettrekészségét.
Szelthoffer Zoltán kapcsán azt is kiemelték, hogy
személyiségében egy nyugodt, megbízható, családszerető embert
lehet megismerni. Az elmúlt években példás magatartása miatt
panasz nem volt a munkájára, hozzáállására.

„2021. ÉV Z IRC V ÁROS M ENTŐSE ”

Számára az életmentés
valódi hivatás
Pál Andor 1982. június 8-án született Zircen. 2009-ben
csatlakozott
az
Országos
Mentőszolgálat
bajtársi
közösségéhez mentőgépkocsivezető munkakörben.
Tíz évvel később sikeres
mentőápolói
vizsgát
tett,
melynek köszönhetően mentőtechnikusként folytatta tovább a
munkáját
az
OMSZ
kötelékében, járművezetőként
és ápolóként egyaránt lehet rá
számítani.
A koronavírus-világjárvány
kitörésének
kezdetétől
a
frontvonalban vett részt, s látta
el a megsokszorozódott mentő-technikusi feladatait.
A kitüntetett mentős bajtárs kapcsán kiemelték azt is, hogy a
sürgősségi ellátásban eltöltött eddigi tizenhárom éve során
számos embert próbáló helyzetben – különösen igaz ez a
járványhelyzet időszakára – mutatta már meg, hogy számára az
életmentés valódi hivatás.
Szakmai ismeretét kiválónak, bajtársaival való kapcsolatát
példaértékűnek nevezték, aki az esetek során a betegekkel,
hozzátartozókkal empatikus, mégis kellő határozottsággal bír.
Elhangzott továbbá, hogy a feladatait rendkívüli
odafigyeléssel, minőségre való törekvéssel, hatékonyan és
eredményesen igyekszik ellátni.
Mindezek mellett az állomás közösségi életében is aktívan
részt vesz, segíti a mentős kollektíva fejlődését, összetartását.
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Függőségeink és a járvány
szövevényes hálójában
Dr. Zacher Gábor toxikológus, a hatvani kórház
sürgősségi osztályának orvosa volt a vendége a szervező
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB intézménynek. „Mindennapi függéseink 2.0
és a járvány” című tartalmas és figyelemfelkeltő
előadása szép számú közönséget vonzott.
Dr. Zacher Gábor, az ország legismertebb és leggyakrabban
megszólaltatott orvosa elmondta, a világjárvány okozta helyzet és
változás – finoman szólva is –„pofán vágott bennünket”. Teljesen
váratlanul érintette az egészségügyet is, hiszen nem volt rá az
ellátórendszer felkészülve.
A toxikológus részletesen rámutatott a járvány által kiváltott
negatív hatásokra – hiszen a koronavírus sajnos nem csak, mint
az egészségünket megtámadó és adott esetben letaroló kártevő
jelentett rendkívül nagy terhet.
Mentálisan is térdre kényszerített bennünket a pandémia.
Míg a járvány előtt az ország lakosságának harminc százalékát
érintette a depresszió, a vírus nehezítette időszakban ez a szám
negyvenkilenc százalékra nőtt. A nyugtatók használatának
forgalma fél millióval emelkedett, ahogy a szorongás és az
öngyilkosság is magasabb tendenciát mutatott az átlagnál.
Mindezzel összefüggésben a lelkisegély-szolgálatot is sokkal
többen vették igénybe.
A Doktor Úr kitért az online tér még nagyobb előtérbe
kerülésére – ezzel párhuzamosan, kiemelten a személyközi
kapcsolataink megváltozására, a home office-jelenségre, annak
tanulságaira és a virtuális világ adta szórakozási lehetőségekre. E
kikapcsolódási szolgáltatások (internetes filmek/sorozatok,
játékok) közepette az ember nagyon jól el tud kalandozni, s ha
nem szab ennek megfelelő keretet és határt, ezzel akár a függőség
melegágyát is megáshatja.
Az előadó a továbbiakban feltérképezte a hallgatóság
számára
a
legkétségbeejtőbb
függőségi
szokásokat
Magyarországon, melyek közül első három helyen az
alkoholizmus, a dohányzás és az elhízás szerepel. Mint elmondta,
annyi alkoholt isznak a magyarok, hogy ha a Hévízi-tó 96

Dr. Zacher Gábor előadása sok érdeklődőt vonzott (Fotó: Horváth Norbert)

százalékos alkoholból lenne, akkor azt évente háromszor
kiürítenék. És nyilván folyamatosan Keszthelyen állna a sor
vége…; az ötödik legdohányzóbb nemzet vagyunk Európában és a
túlsúly tekintetében is elkeserítő a helyzet (gyakran nem a test,
hanem a lélek eszik; „Magyarország késsel-villával ássa meg a
sírját”). Hangsúlyozta a prevenció, az egészségtudatosabb
életmód jelentőségét, a szűrővizsgálatok fontosságát, hiszen
nagyon sok betegség meglétében élen járunk, melyeket, ha
időben felismernének, lényegesen javulhatna a statisztika.
Az előadás végén a toxikológus természetesen beszélt a
járvány tekintetében lehetséges folytatásról, mely körül –
meglátása szerint – sok a nyitott kérdés, ráadásul
világviszonylatban óriási az átoltottság aránytalansága, mely
táptalajt adhat az újabb és újabb variánsok kialakulásához.
Zacher Gábor úgy látja, a járvány előtti életünk soha nem
jön már vissza, s napjainkban egyáltalán nem tudni, mit hoz a
holnap. Arra bíztatta hát a hallgatóságot, hogy fordítsák
figyelmüket minél inkább a testi-lelki feltöltődés fontosságára,
mely a nehézségek, a kiszámíthatatlanság közepette segíthet
megőrizni s ébren tartani mentális-fizikai egészségünket.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati
támogatásával valósult meg. (Csaba Lilla)
köszönhetően papírsárkányok sokasága
lepte be az eget.
A
színpadi
előadók
igazán
beleillettek
a
Szent
György-nap
varázslatos világába. Gulyás László

Életre kelt Szent
György legendája
Április 22-én és 23-án Szent
György-napot tartott a Művelődési
Ház. A játékos programoknak
köszönhetően ugyanúgy
átélhettük középkori Szent György
legendáját, mint a jeles naphoz
fűződő néphagyományokat.
Pénteken
iskolai
csoportokat,
szombaton családokat vártunk.
A gyerekek bepillantást nyerhettek
a kékfestő mesterségbe és a természet
ezerarcú patikájába, de nem csak
ismereteket
szerezhettek,
hanem
kézzelfogható
termékeket
is

hazavihettek a kihelyezett tanóráról,
finoman
illatozó
gyógynövényes
fürdőbombát, teafiltert és egy kékfestő
tarisznyát.
A
szombati
napra
családok
érkeztek,
az
előadókkal
együtt
meghozták
a
napsütést
a
sárkányszelídítő hadműveletünkre. A
Himfy Bandériummal kiszabadíthatták
a királylányt, beiratkozhattak lovagi
tanodájukba.
A
sárkányfű-árussá
avanzsált Sós Marinál nem csak
gyógynövényes
ismereteiket
bővíthették, hanem fémdomborítású ültető
táblácskákkal
öltöztették
fel
a
gyógynövényes közösségi kertünket.
Míg a Művelődési Ház emeletén az
asszonyok házi készítésű kencéket
készíthettek,
addig
a
Szentkirályszabadjai Baráti Körnek

vándormuzsikus messze földről hozott
tehetsége nem csak a gyerekeket, hanem
a felnőtteket is elkápráztatta. Fokozták a
hangulatot a gólyalábakon érkező
Langaléta Garabonciások, akik a régi
idők vásári mulatságának hangulatát
hozták el számunkra. A legkisebbek
kerekítő mondókázhattak Fizl Katával,
míg a nagyobbak megtanulhatták a
célba dobás művészetét is a Wings Darts
Club fiaival.
A rendezvény nem valósulhatott
volna meg sok önkéntes segítsége
nélkül, akiknek köszönettel tartozunk.
Wolfné Litter Beáta, Fotók: Wolf Sarolta
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Véradásból jelesre vizsgáztak a diákok, pedagógusok
(Folytatás az 1. oldalról)
Futballcsapat
létszámának
megfelelően
tizenegyen
jelentkeztek a véradásra – a diákok mellett két pedagógus is
példát mutatott –, és a csapatmunka eredményeként ismeretlen
embertársaik segítségére siettek a semmivel sem pótolható
folyadék önzetlen felajánlásával.
Magyar Lászlóné területi vezető, megyei koordinátor
különleges napnak nevezte azt, amikor a két középiskola közösen
ad vért, és ha a járványhelyzet nem szól közbe, akkor már nem
csak a harmadik alkalomról beszélhetnénk. A gimnáziumból
Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatónő – aki jó szokásához
híven ezúttal is a véradók táborát erősítette – segíti a
véradásszervezést, míg a szakképző iskolából az igazgató úr
közreműködése mellett Földváriné Wolf Erika munkájára
támaszkodhatnak. A területi vezető örömét fejezi ki, hogy több új
véradót is regisztráltak a diákok körében. Mint mondja, az ő
köreikből fog kikerülni a jövő véradó generációja, ezért is fontos,
hogy a fiatalok felismerjék a véradás jelentőségét.

REGULYSOK
HÁROMSZÉKEN
Erdélyben kirándultak a
"Határtalanul" program
keretében a Pápai SZC Reguly
Antal Szakképző Iskola és
Kollégium diákjai. A hatnapos út
során szászföldi és udvarhelyszéki
nevezetességekkel ismerkedtek
meg. Horváth Csaba pedagógus,
szervező élménybeszámolója.
– Az első napon késő este érkeztünk az
első szálláshelyünkre, Alsócsernátonra.
A második napon Brassóba utaztunk,
Erdély legnagyobb szász városába. A
hatalmas főtéren tett sétára a híres
Fekete-templom meglátogatásával
tettük fel a koronát. Törcsváron a
káprázatos szász határvár, a tévesen
”Drakula-kastélynak” nevezett
középkori erődítmény várt minket. A
várat Nagy Lajos király parancsára
építették, hogy az idehelyezett őrséggel
visszaverhessék a Törcsvári-szoros útján
betörő havasalföldi csapatok támadását.
Délután Alsócsernátonba utaztunk, ahol
látogatást tettünk Székelyföld
leggazdagabb skanzenjében, a Haszman
Pál Múzeumban. Szemünk elé tárult egy
gyönyörű park, közepén a nemesi
udvarházzal, kúriával, tőle jobbra a
szabadtéri múzeum, beépített, eredeti
bútorzatú székely házakkal. Este
meglátogattuk a legendákkal átszőtt
Ika-várát.
– A harmadik napon Gelencén
felkerestük Székelyföld egyik
leghíresebb műemlékét, a XIII. századi
Szent Imre templomot, amely híres
freskói révén méltán pályázik a
világörökségi címre is. A Szent László
legendát feldolgozó képsorozata is
csodálatos épségben maradt fenn.
Kézdivásárhely különleges főterén
sétáltunk. A „céhek és udvarterek
városában” a középkori mesterségekről
beszélgettünk. Kászonaltízen, egy afféle
kocsmamúzeum lugasos udvarában,
csodálatos vidéken ebédeltünk, frissen
készült puliszkát, pörkölttel és

Megtudhatjuk, hogy nem minden középiskolás adhat vért, a
segítségnyújtáshoz különböző kritériumoknak kell megfelelni,
így például be kell tölteni a tizennyolc éves kort, el kell érni az
ötven kilós súlyhatárt, fiataloknál pedig további szempont lehet,
hogy tetoválás, piercing esetén annak elhelyezésétől számított fél
éven belül nem lehet vért adni. Lényeges továbbá az étkezés és a
folyadékbevitel, amiről a vöröskereszt is gondoskodott, a
Horváth Pékség támogatásának köszönhetően péksüteménnyel
látta vendégül a pedagógusokat, diákokat.
Magyar Lászlóné megyei koordinátori minőségében egy új
kezdeményezéséről is beszél, ősszel véradóversenyt szeretne
meghirdetni a megye középiskolái között. A győztes egy
maradandó ajándékban részesül, amely mindig is emlékeztetni
fog a véradás fontosságára. KG
A címlapfotón: Szerencse Krisztina Anna, Ihász Ármin
gimnazisták, Mészáros Mária, a szakképző iskola diákja és
Balázsné Györek Zsuzsanna, a III. Béla Gimnázium igazgatója
adnak vért

Gyimesbükk volt. A falu a
Gyimesi-szoros alsó
kijáratánál fekszik. A Tatros
folyó és a vasútvonal itt
hagyja el Erdélyt és lép át
Moldvába. A Rákóczi-vár
romjai alatt, néhány méterre
a hajdani román-magyar
határtól áll a hajdani Magyar
Királyi Államvasutak egyik
legkeletibb, 30. számú vasúti
őrháza. Felkapaszkodtunk a
vár romjaihoz is.
Gyimesfelsőlokon
lehetőségünk volt kipróbálni
a sípálya mellett futó
bobpályát. Az étteremben a
helyi csángók a locsolás előtt
A szakképző iskola diákjai és pedagógusai a Szent Anna tónál
rögtönzött néptáncbemutatót
tartottak legnagyobb
savanyúsággal. Nyerges-tetőn, az 1848örömünkre. Délután felkerestük a
49-es emlékhelyen elhelyeztük
csíksomlyói kegytemplomot, és benne a
koszorúnkat, megemlékezve arról a pár
csodatevő, több mint 500 éves, fából
száz székelyről, akik a túlerővel
készült Mária-szobrot. A Keresztút 14
szembeszállva odavesztek az öldöklő
stációja útvonalán felkapaszkodtunk a
élet-halál küzdelemben. Ennek a
Hármashalom-oltárhoz. Gyönyörű
kilátástalanságában is vállalt harcnak az
kilátás tárult elénk a Csíki-medencére.
emléke mindmáig „a Nyerges-tető”. Este
– Az utolsó napon egy rövid városnézést
érkeztünk meg következő
tettünk Nagyszebenben, vagyis
szálláshelyünkre, Tusnádfürdőre.
Hermannstadtban, amely a szászság
– A negyedik napot a “Vulkánoklegfőbb városa és 2009-ben Európa
földjén” töltöttük. Először
Kulturális Fővárosa is volt.
Bálványosfürdőre utaztunk.
Végigmentünk a piactereken,
Gyalogtúránk két részletben valósult
megnéztük a híres város tornyát és
meg: először a Büdös-barlanghoz
átmentünk a Hazugok hídján is.
kapaszkodtunk fel, mely egyben Európa
Élményekkel teli, sikeres
legnagyobb fumarolájaként is számon
kirándulás volt kiváló helyi
van tartva, majd a Csiszár-fürdőket
idegenvezető vezetésével. Egyénileg
látogattuk meg, megnéztük, milyen sok
vagy csoportosan biztos, hogy
eltérő összetételű vízzel rendelkező
visszatérünk még Erdélybe.
medence van jelen egy helyen.
Kipróbáltuk a mofettát is. Délután
Erdély egyik legnagyszerűbb
látnivalójához, a Szent Anna tóhoz
kirándultunk, mely része a Mohos
Papírgyűjtést szervez a Zirci Reguly
Természetvédelmi Területnek, amely a
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Csomád két kráterét foglalja magába. A
Általános Iskola. A papírhulladék
másik kráterben a védett
leadására május 23., 24., 25. és 26.
növényritkaságok sorával bűvölő
napokon 14.30 és 17.30 között van
Mohos-tőzegláp található – a pallókon
lehetőség az Alkotmány utcában, új
tett séta szintén különleges élmény volt.
helyszínen, a volt MHSZ épület
– Az ötödik napon a Gyimesek világába
parkolójában.
látogattunk, ahol az első megálló
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Tizenkét zirci érem a
megyei diákolimpián
Városunk adott otthont a sportlövő diákolimpia megyei
döntőjének a Lövész Klub Zirc Egyesület rendezésében.
A csaknem száz résztvevő két korcsoportban és négy
kategóriában mérte össze tudását a Művelődési Ház légpuskás
lőterén. A résztvevők iskolájuk színeit képviselték.
A zirci versenyzők a diákolimpiát megelőző napon Ácson
vettek részt az országos tehetségkutató verseny döntőjében,
amely remek főpróbának bizonyult. A megyei döntőben összesen
tizenkét érmet gyűjtöttek lövészklubunk tagjai.
A helyezettek érem- és oklevéljutalomban részesültek. A
díjakat Ottó Péter polgármester és a rendezvényt támogató K&H
Bank területi képviselője, Fertigné Széll Erika adta át.
A zirci vonatkozású eredmények: Nyíltirányzékú
légpuska húszlövéses szám: Általános iskolás fiú: 3. Tátrai
Zsombor (Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola). Lány: 1. Szöllőskei Hanga, 2. Paró Blanka
Julianna, 3. Kalocsa Rebeka (mindhárman Reguly, Zirc).
Középiskolás fiú: 1. Bittmann Zoltán, 2. Csik Richárd Dusán
(mindketten III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola). Lány: 1. Dömsödi Renáta (III. Béla,
Zirc). Légpisztoly húszlövéses szám: Középiskolás fiú: 1. Jakab

A díjat átadók és a középiskolás lányok légpuska 20 lövéses számának helyezettjei

Márton (Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum). Lány: 1.
Bittmann Teréz, 2. Menyhárt Réka, 3. Dömsödi Renáta
(mindhárman III. Béla, Zirc). Zártirányzékú légpuska
negyvenlövéses szám: 1. Vintze Regina (III. Béla, Zirc).
Egyéniben az első három helyezett, csapatban az elsők
jutottak tovább a diákolimpia országos döntőjére, melynek május
20-án Gyöngyös lesz a házigazdája.
Fotó: Szekeres Dóra

Újévi Sporthíradó:
Acél-Vakond Kerékpáros
Sportegyesület
Két évvel ezelőtt alakult meg az
Acél-Vakond Kerékpáros
Sportegyesület, de amennyire
fiatalok, annyira aktívak: a
kiemelkedő eredményeik mellett
helyi sporteseményeken
működnek közre, külföldi utakat
szerveznek, és hathatós
közreműködésüknek köszönhető,
hogy az elmúlt évben egy új
sportlétesítménnyel gazdagodott
városunk.
Sok történés volt az egyesület háza
táján, annak ellenére is, hogy a
járványhelyzet az ő életüket is erősen
befolyásolta: tervezhetetlen volt a
szezon,
sokszor
rögtönzésszerűen
indultak el versenyeken – tekint vissza
az
elmúlt esztendő árnyékosabb
oldalára Orosz Péter elnök, aztán már át
is lép az eredmények mezsgyéjére,
merthogy voltak bizony szép számmal.
Az egyesületi vezető csak a
legkiemelkedőbbeket
sorolja,
elkülönítve az utánpótlás és a felnőtt
versenyzők szereplését. Más és más
feladat vár a két korosztályra,
ugyanakkor
egyformán
szép
eredményeket tudhatnak magukénak
országos bajnoki címekkel, dobogós
helyezésekkel.
A felnőtteknél kiemeli Matuz
Etelkát,
aki
a
Gran
Fondo
világbajnokságon bronzérmes lett, egy
mostoha időjárási körülmények között
megrendezett
boszniai
versenyen.
Összességében sikeres évként értékeli az
elnök 2021-et, s hozzáteszi, az idei
esztendőben is hasonló eredményeket
szeretnének elérni. Igazoltak is el,

Az egyesület tavaly júniusban Olaszországba is ellátogatott

érkeztek
is
hozzájuk
új
kerékpárversenyzők.
Tavaly májusban Zircet is érintette
hazánk
legnagyobb
kerékpáros
eseménye, a Tour de Hongrie, a
kerékpáros
egyesület
a
helyi
önkormányzattal együttműködve különleges
attrakciókkal
fogadta
a
városunkon átsuhanó részhajrát, majd
nem sokkal később egy felkészülési
tréninggel egybekötve megtekintették a
világ
egyik
legnagyobb
kerékpárversenyét, a Giro d’Italia-t,
amely most májusban Magyarországon
vette kezdetét.
A
közelmúltban
hivatalosan,
ünnepélyes keretek között is át lett adva
a zirci pumpapálya, amelyben szintén
része volt az Acél-Vakond Kerékpáros
Sportegyesületnek.
Orosz
Péter
ugyanakkor hangsúlyozza, a pálya
létrejötte a helyi civileknek köszönhető
főként, hiszen ők keresték meg az
egyesületet az ötlettel, aláírásokat
gyűjtöttek a gyerekek – akik a
létesítményt szinte napestig használják
–, s ezek után döntött úgy a
közgyűlésük, hogy közreműködnek a

beruházás
megvalósításában.
A
költségek egyik felét az egyesület
által benyújtott pályázat forrásából
sikerült fedezni, míg a fennmaradó
részt magánszemélyek, vállalkozók
adták össze.
A birtokbavétel már az elmúlt
nyáron megtörtént, technikai okok
miatt a hivatalos átadót március
idusán tudták megtartani. Az
egyesület tervei között szerepel, hogy
évente
legalább
két
olyan
rendezvényt szervezzenek a pályán,
amely a kerékpározást, a mozgást
népszerűsíti, ezen túlmenőn az
edzésprogramjuk szolgálatába is
tudják állítani az új létesítményt. A
várva várt eső megérkezett, így már
zöldül az aszfaltburkolat környezete,
szépítgetik a terepet, azonban nem
kívánatos jelenségek térfigyelő kamerák
kihelyezését fogják indokolttá tenni.
A bringás csapat már egy korábban
elültetett versenyzői magból nőtte ki
magát, ennek is tudható be, hogy a
kiemelkedő eredményekkel magasra
tették a mércét. Ennek ellenére szívesen
látják azokat is, akik hobbiszinten ülnek
nyeregbe és szeretnének egy jó
közösséghez tartozni, időnként egy-egy
versenyen megméretni magukat, így hát
minden zirci előtt nyitva áll az ajtajuk. A
taglétszámuk
folyamatosan
nő,
különböző
helyekről
csatlakoznak
hozzájuk. Orosz Péter elmondja, míg az
egyik vonalon tartanak az egyre
professzionálisabb versenyzés irányába,
addig a tömegsportbázist és az
utánpótlást is szeretnék fejleszteni, ez
utóbbi kapcsán azonban kiemeli, hogy
nagy szükség van a szülők segítségére. A
szponzorok szinte a kezdettől fogva
mellettük állnak, a fő bevételüket a
tőlük érkező támogatás jelenti a tagok
rendszeres anyagi hozzájárulása mellett,
s folyamatosan figyelik a pályázati
lehetőségeket is. KG

