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Újabb jelentős útfelújításra kerül sor Zirc városában
Közös sajtótájékoztatón jelentette be Ottó Péter
polgármester,
dr.
Kovács
Zoltán,
térségünk
országgyűlési képviselője és Hellebrandt Ferenc
alpolgármester, hogy 107 millió forintos kormányzati
támogatást nyert el Zirc Városi Önkormányzat
útfelújításra, illetve a Reguly Antal utca csapadékvízelvezetésére.
– Zirc város területén mintegy 40 kilométer hosszú
önkormányzati tulajdonban lévő út és közel 20 kilométer hosszú
járda található. A városba be- és kivezető utak állami
tulajdonúak, fenntartásukat a megyei közútkezelő végzi. Az
önkormányzati kezelésű zirci utak és járdák jelentős része több
évtizeddel ezelőtt épült, illetve kapott utoljára teljes felületű
aszfaltburkolatot, közlekedésre alkalmas állapotban tartásuk
hosszú időn keresztül csak az évről évre keletkező úthibák
javítására korlátozódott. Az idő múlásából adódó természetes
elhasználódás, illetve a kilencvenes évektől megvalósított
közműfejlesztések együttes hatására az utak állapota jelentős
mértékben leromlott, a kátyúzási feladatokon túlmutató, teljes
felületű felújításuk vált szükségessé – mondta bevezetőjében
Ottó Péter polgármester.
A városvezető hozzátette, Zirc Városi Önkormányzat
mindezek okán kiemelt feladatának tekinti a kezelésében lévő
utak és járdák folyamatos, ütemezett felújítását, igyekszik
minden pályázati lehetőséget megragadni annak érdekében,
hogy a jelentős forrásigényű munkákat külső támogatások
igénybevételével tudja megvalósítani. Az elmúlt évek során több
mint 35 ezer négyzetméternyi önkormányzati járda-, út- és
parkolófelület újult meg, illetve került megépítésre Zirc város
területén. Ezek közül a kardosréti kerékpárút, az áruház mögötti,
az óvoda melletti és az egészségház melletti parkoló, valamint az

A városvezetés és térségünk országgyűlési képviselőjének
bejárása a fejlesztés egyik helyszínén, a Reguly Antal utcában

Alkotmány utca fejlesztése is uniós pályázatok támogatásával
valósulhatott meg, több mint félmilliárd forint értékben.
Emellett igen jelentős felületű út- és járdafelújításokat végzett el
az önkormányzat teljes egészében hazai források finanszírozása
mellett, több mint 175 millió forint értékben.
Ami pedig a sajtótájékoztató apropóját illeti: a tavalyi év
végén meghozott kormányhatározat értelmében Zirc Városi
Önkormányzat egyedi, 107 millió forintos vissza nem térítendő
támogatásban részesült útfelújítás és csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése céljából. (Folytatás a 3. oldalon)

Forgalomtechnikai változások Zircen

90 ÉVES A TANÁR ÚR

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a belterületi
önkormányzati tulajdonban lévő közutak kezelője felülvizsgálta a város
forgalmi rendjét. A felülvizsgálat, illetve a lakossági javaslatok
figyelembevételével
forgalomtechnikai
változtatásokról
döntött,
melyeket a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztálya szedett csokorba. A tájékoztató a 2. oldalon olvasható.

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház
és Stúdió KB beszámolója az elmúlt időszak
eredményeiről és a 2022. évi terveiről
Az elmúlt időszak jelentős változást hozott az intézmény életében, a járványügyi
körülmények miatt bizonytalanság, kiszámíthatatlanság jellemzi mindennapjainkat.
Meg kellett tanulnunk kezelni az új helyzetet, egyik napról a másikra igazodni a
korlátozó, vagy épp lazító intézkedésekhez, naprakész információkkal tájékoztatni a
látogatóinkat, tudatosítani bennük az aktuális járványügyi szabályokat. Az első
bezárást nehezen éltük meg, mi és az olvasók, közösségek egyaránt, de pozitívumként
könyveljük el, hogy napi szinten kaptuk a telefonhívásokat, üzeneteket, mikor lehet
újra igénybe venni tereinket, szolgáltatásainkat. A pandémia szemléletformáló
hatása tevékenységünkben több szempontból érzékelhető. (Folytatás az 5. oldalon)

2021. december 27-én töltötte be
90. életévét Illés Ferenc tanár,
ny. múzeumigazgató, Zirc város
díszpolgára. Köszöntő és eddigi
munkásságát méltató írásunk a
3. oldalon olvasható
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Tájékoztató a Zirc város önkormányzati közúthálózatán
bevezetésre kerülő forgalomtechnikai változásokról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a belterületi
önkormányzati tulajdonban lévő közutak kezelője felülvizsgálta a
város forgalmi rendjét. A felülvizsgálat, illetve a lakossági
javaslatok figyelembevételével az alábbi forgalomtechnikai
változtatások bevezetéséről döntött:
 A kukoricaföldek városrészen a meglévő "ZÓNA30 Övezet"
kiterjesztésre kerül a Liszt Ferenc utca – Kodály Zoltán utca –
Békefi Antal utca – Eötvös Károly utca területekre is;
Új lakó-pihenő övezetek kerülnek kijelölésre:
 a 82. sz. főút – Bakonybéli utca – Cuha-patak mellékága által
határolt területek: Akácfa utca, Reguly A. utca zsákutca
szakasza, Malom utca, Kinizsi P. utca, Thury Gy. Utca, Wathay
utca, Forrás-köz, Három-hegyi utca
 a Bakonybéli utca – Reguly Antal utca – József Attila utca –
Béke utcák által határolt területek: Hunfalvy P. utca, Arany
János utca, Erzsébet királyné utca Béke és Luksz S. közötti
szakasza, Kórház utca, Luksz Sándor utca
 a 82. sz. főút – Cuha-patak mellékága – Arborétum –
Damjanich utcák által határolt területek: Gyóni Géza utca,
Hóvirág utca, Ciklámen utca, Tőzike utca, Pipacs utca
 az Üdülő utca – Alkotmány utca – Vitális utca – Szeptember 6.
utcák által határolt területek: Lóczy Lajos utca, Péch Antal utca,
III. Béla utca Alkotmány és Szeptember 6. utcák közötti szakasza,
Árpád utca Alkotmány és Szeptember 6. utcák közötti szakasza,
Bányász utca, Bercsényi utca Árpád és Vitális utcák közötti
szakasza, Hűség utca III. Béla és Vitális utcák közötti szakasza
 az Üdülő utca – Szeptember 6. utca – Pintér-hegyi Parkerdő
által határolt területek: Zrínyi utca az Üdülő és III. Béla utcák
közötti szakasza, Pázmándy H. E. utca, Pintérhegyi erdősor az
Üdülő és III. Béla utcák közötti szakasza, III. Béla utca a
Szeptember 6. utca és Pintérhegyi erdősor közötti szakasza,
Gábor Áron utca, Selmeczi utca, Faller Jenő utca, Árpád utca a
Szeptember 6. és Pintér-hegy közötti szakasza, Bér Julia utca,
Simon István utca, Egry József utca, Erdőalja utca, Csikász Imre
köz, Nagy László utca, Vitális utca a Szeptember 6. és Faller Jenő
utcák közötti szakasza
További intézkedések:
 a Béke utca 4. sz. előtti "Megállni tilos" tábla kiegészül a
távolságot megjelőlő „110 m” kiegészítő táblával
 a Forrás köz elejére "Zsák utca" tábla kerül kihelyezésre
 a Szabadság utca Ny-i oldalán "Megállni tilos" korlátozás kerül
bevezetésre
 a Piac tér OTP belső udvarra vezető szakasz É-i oldalán, az
üzletház előtt "Megállni tilos" tábla kerül kihelyezésre
 a Damjanich utca páros oldalán – jelenleg Damjanich utca 2. sz.
előtt elhelyezkedő – „Megállni tilos” tábla áthelyezésre került az
utca elejére
 a Kertész utcában - a Kossuth Lajos utca 1. sz. alatti üzlet
gazdasági bejárata után - "Behajtani tilos” tábla kerül kihelyezésre
„Kivéve célforgalom" kiegészítő táblával
 Reguly Antal utca zsákutca részére, a Bakonybéli útról a zsákutca
belső végéhez vezető forgalmi irány szerinti jobb oldalon 50 méter
hosszon megállás és várakozás kerül bevezetésre
 a Rákóczi téren az OTP előtti kanyarodó sávok és tovább
haladási irányt jelző útburkolati jelek felfestésre kerülnek
 Penny-parkoló Rákóczi tér felőli bejáró útján a járdát összekötő
gyalogátkelőhely kijelölésre kerül
 Köves János, József Attila, Eötvös és Kőrisfa utca
kereszteződésében a Köves J. és Kőrisfa utcákban az
"Elsőbbségadás kötelező" táblák lecserélésre kerülnek "Állj!
Elsőbbségadás kötelező" táblákra”, valamint a védett út (József
Attila) szélei felfestésre kerülnek
 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja a lakó-pihenő övezetben elhelyezkedő Fáy A.
utca 6/D-E. lépcsőházak előtt a lépcsőházak bejáratai és a
vízórák által elfoglalt – a lakók által parkolásra használt – terület
forgalomtól elzárásához, azzal, hogy az ehhez szükséges
felfestést a Társasházak a saját költségük terhére elvégzik és azt
szükség esetén frissítik.
A felsorolt változások folyamatosan, az új közúti jelzőtáblák
telepítésével kerülnek bevezetésre 2022. január-február
hónapokban.

2022. január 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a tulajdonában
álló, Zirc, Állomás utca 4 helyrajzi számú
autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épület
üzemeltetésére.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető
a városi honlapon és a Városháza hirdetőtábláján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. január 30. (hétfő) 15.00 óra

A kiállítás-megnyitó helye és időpontja: SarokGaléria, január 20.
(csütörtök) 17.00. A tárlatot megnyitja Rainer Pál történész,
muzeológus, a kiállítás kurátora. Közreműködik a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskolából Tarcsay Beáta tanárnő és növendéke, Bolla Zsófia.

2022. január 20.
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Újabb jelentős útfelújításra kerül sor Zirc városában
(Folytatás az 1. oldalról)
– A Reguly utca Bakonybéli utcától
délre lévő szakasza rendkívül terhelt a
sajnos egyre nagyobb gyakorisággal
előforduló felhőszakadások során, a
város jelentős területéről az utca
irányába levonuló villámárvizek által. Az
alkalmanként
megjelenő
nagy
mennyiségű csapadékvizet a meglévő,
nem
megfelelő
kiépítettségű
és
keresztmetszetű árok elvezetni nem
képes, így az utcában sajnos többször
előfordult a lakóingatlanok elöntése is.
Az
önkormányzat
a
probléma
megoldása érdekében már évekkel
ezelőtt elkészíttette az utca csapadékvízelvezető rendszerének terveit, ami a
kormányzati támogatásnak köszönhetően most eljutott a megvalósítás
szakaszához. Az előregyártott vasbeton
mederburkoló elemekből 250 méter
hosszban
kialakításra
kerülő
csapadékvíz-elvezető árok mellett sor
kerül az utcában az út és a járda
felújítására is – ismertette a fejlesztés
egyik részét Ottó Péter polgármester.
A Reguly utca mellett további
kilenc utca újul meg összesen 9000
négyzetméter felületen a kormányzati
támogatás eredményeképpen, ezek:
János-tanyai utca, Kinizsi utca, Forrás
köz, Három-hegyi utca, Wathay utca, a
Szeptember 6. utca Üdülő és III. Béla
utca közötti szakasza, Zrínyi Miklós
utca, Vitális utca és a Kertész utca. Az
önkormányzat közbeszerzési eljárást

Balról jobbra: Hellebrandt Ferenc alpolgármester, Ottó Péter
polgármester és dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési
képviselője a Városházán megtartott sajtótájékoztatón

folytatott le a kivitelezési munkák
elvégzésére, mely eredményesen zárult
és a Colas Út Zrt-vel kötöttek
szerződést. A munkaterület átadása
megtörtént, a kivitelezőnek öt hónap áll
rendelkezésére a felújítási munkák
teljesítésére.
A városvezető hangsúlyozta, az
önkormányzat továbbra is fontosnak
tartja az utak és a járdák fejlesztését,
hiszen még sok olyan hely van a
városban, ahol beavatkozásra van
szükség. Ahol erre eddig nem került sor,
kéri az ott lakók, arra közlekedők
türelmét, dolgoznak azon, hogy újabb
pályázati lehetőségek igénybevételével

ezek a feladatok is megoldásra
kerüljenek.
Végül köszönetét fejezte dr. Kovács
Zoltánnak, térségünk országgyűlési
képviselőjének a projekt előkészítésében
történő aktív, segítő közreműködésért,
valamint Magyarország Kormányának a
támogatásért, amely fedezetet biztosít a
fejlesztések megvalósításához.
Dr. Kovács Zoltán, térségünk
országgyűlési képviselője elmondta, az
egyik fontos kormányzati döntés, hogy a
Magyar Falu Program az ötezer
lélekszám
alatti
kistelepüléseket
támogatja az esélyegyenlőség jegyében,
a Modern Városok Program pedig a
nagy gazdasági erővel, koncentrált
lakossággal bíró megyei jogú városokat.
Ezenkívül vannak olyan települések,
mint
Zirc
is,
amelyek
egyedi
kormánydöntéssel kaptak támogatást.
Beszélt a hosszabb távú tervekről is,
a 82-es főút Zircet elkerülő szakaszáról,
amelynek megvalósítása reményeik
szerint a következő ciklusban kezdetét
veheti.
Hozzátette,
hogy
jelentős
kerékpárút-építés is zajlott Zircen,
illetve megújult a belváros: az
Alkotmány
utcában
közlekedésbiztonsági fejlesztés ment végbe és
parkolók kerültek kialakításra. A
Magyar Közút részéről pedig a Deák
Ferenc utca és a Nagyesztergárra vezető
út felújítására kerül sor. KG

Isten éltesse a szépkorba lépő Tanár Urat!
December 27-én töltötte be 90. életévét Illés Ferenc
tanár, ny. múzeumigazgató, Zirc város díszpolgára. A
járványhelyzetre
való
tekintettel
a
személyes
köszöntéstől eltekintett az ünnepelt. Ezzel az írással
fejezzük ki irányába a tiszteletünket.
Városunk köztiszteletben álló polgára postai úton kapta meg
az emléklapot a kilencvenedik születésnapja alkalmából Orbán
Viktor, Magyarország Miniszterelnökének jókívánságával.
Illés Ferenc Marcalgergelyiben született 1931. december 27én. Pedagógusi pályafutását Zircen kezdte 1955ben. Tanított a helyi általános iskolában és
gimnáziumban, Pápán, Várpalotán, volt a zirci
járás szakfelügyelője és a nevelési tanácsadó
intézet igazgatója. Pedagógiai újításait, azok
általános- és szakmódszertani jelentőségét
országos szinten is elismerték. A pedagógusi,
vezetőpedagógusi hivatása mellett közéleti
szerepet is vállalt Zircen, a tudomány,
közoktatás, közművelődés és a művészetek
szakterületeivel foglalkozott.
Alapítója és csaknem húsz éven keresztül
igazgatója a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti
Alkotóháznak,
megteremtve
állandó kiállítások és a népi kismesterségműhelyek anyagi feltételeit. Több civil szervezet
alapító és vezetőségi tagja, honismereti és Reguly
Antal kultuszát ápoló társaságok életre hívója.
Sok évtizeden át tartó méhészeti munkásságáért
a közelmúltban a szakma legmagasabb
kitüntetését adományozták a részére.

Életének különleges eseményeként tartja számon, hogy húsz
országban járhatott tudományos konferenciákon, méhészeti
világkongresszuson, a külföldről hazahozott tapasztalatait
megosztotta azokkal a szervezetekkel, amelyeknek elnöke,
vezetője volt.
Számos cikket, tanulmányt publikált, kiadványok hosszú
sorának szerkesztője, szerzője, nagyrendezvényeket tervezett és
szervezett, dokumentálta a zirci eseményeket, megörökítve az
utókornak a település fejlődését. Helytörténeti, néprajzi,
népművészeti kutatásaival gyűjtötte az eltűnőben lévő népi
kultúra tárgyi és szellemi értékeit.
Alkotómunkáját helyi, megyei és országos
kitüntetésekkel ismerték el. Zirc városa 1997ben, szülőfaluja 2013-ban díszpolgárrá avatta,
szülői házát tájház alapítása céljából
Marcalgergelyinek ajándékozta.
2017-ben nagy veszteség érte, váratlanul
elhunyt a szintén pedagógusi hivatást betöltő
felesége, akivel ötvenhat évig éltek nagy
szeretetben és békességben. Házasságukból
három gyermek született, Éva, Andrea és
Ferenc. A Tanár Úr két unokával büszke
nagypapának
is
vallhatja
magát,
tapasztalatára, tudására, emlékezetére a mai
napig támaszkodhat Zirc városa. (kg)
Az emléklapról a képet Illés Ferenc Ákos
készítette. A címlapon látható fotón Illés
Ferenc a 2018-ban kiérdemelt Magyar
Méhészetért Emlékérem kitüntetéssel (Zirc
Városi Önkormányzat archívumából.)
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2021 ZIRCI PILLANATAIBÓL
A „Zirc Város Mentőse” kitüntetést a Zirci Mentőállomás teljes
kollektívája vehette át az elmúlt évben. Az oklevél mellé az
önkormányzat keretbe foglalt egy ereklyét, a nyugdíjas
bajtárstól származó piros esetzászló még a Nysa mentőautókon
lobogva jelezte a sürgősséget

Először lehetett részese Zirc hazánk legnagyobb kerékpáros
eseményének, a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros
Körversenynek. Városunkban egy gyorsasági részhajrára került
sor, igazi sportélményt jelentett az utcáinkon átszáguldó
nemzetközi kerékpáros boly közeli látványa

A járványhelyzet miatt nagyon sok program, így a
Városi Gyermeknap is elmaradt 2020-ban. A
tavalyi évben szerencsére már lehetőség volt a
„gyermekünnep” megélésére, eljött Zircre Mickey
Egér is, akivel vidáman és felszabadultan énekelte
a közönség a Disney-slágereket

Hogy bizony lehet társadalmi összefogással nagy dolgokat
véghezvinni, annak ékes példája az a létesítmény, melynek az
első „kapavágásai” láthatók a felvételen. A pumpapálya
elkészült, és nagy népszerűségnek örvend a kerékpárosok,
kiskerekű járművel közlekedők körében
A nyár idusán egyfajta fényképes divatbemutató színtere
lett pár napra a Rákóczi tér, 56 ország 240 nemzetének
mintegy 1700 népviseletét lehetett megtekinteni egy kis
tenyérnyi helyen a harmadik alkalommal megrendezett,
háromnapos Reguly Fesztivál keretében

Ottó Péter polgármester, dr. Kovács Zoltán országgyűlési
képviselő, Dala Tamás, a Nemzeti Sportuszodák vezetője és
Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója
leengedik az időkapszulát, amivel jelképesen kezdetét vette
a város új tanuszodájának építése
Városunk is egyik helyszíne volt az Őszi Hacacáré
programsorozatnak. Az Alkotmány utcai
rendezvényterületen neves előadók
közreműködésével két könnyűzenei koncerten
mulathatott egy nagyot a közönség. Az eseményen
készült felvétel hűen tükrözi a hangulatot
A helyi karitász csoport meghívására városunkba érkezett
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. Zirci vendégeskedése
során a jótékony kezdeményezéseket rendre támogató VezirHús Kft-hez is ellátogatott, s megáldotta a húsüzem udvarán
található trianoni emléktáblát

Rendhagyó módon avatták fel a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház megújuló épületegyüttesét a kiállítással
együtt. Marton Károly nemezelő, a Népművészet Ifjú Mesterének
útmutatása alapján nemzeti színű szálakból sodortak kötelet a
beruházás átadói

A huszonhetedik vöröskeresztes adomány
érkezett Zircre német testvérvárosunkból,
Pohlheimből. A kilenctagú delegációt a 2020
őszén megválasztott polgármester, a
képünkön látható Andreas Ruck vezette, aki
először járt városunkban, egyben
Magyarországon is

A Békefi Antal

Clairvaux-i Szent Bernát főünnepén a Zirci Ciszterci Apátság
fejlesztéseit is bemutatták. Megújult többek között a Királyszoba,
amely hazánkban az egyetlen, kimondottan az uralkodó fogadására
megépült terem. Ferenc József kétszer is megfordult e falak között

Csaba testvér felemelő szentmiséjét és az erdélyi gyermekkórus
szívből jövő dalcsokrát követően az apátság udvarán a több mint
ezer kilométer távolságból érkező moldvai csángó fiatalok
táncházba torkolló bemutatója tette még emlékezetesebbé ezt a
késő nyári estét

2022. január 20.

ZIRC ÉS VIDÉKE

5

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
beszámolója az elmúlt időszak eredményeiről és a 2022. évi terveiről
(Folyatás az 1. oldalról)
Nagyobb hangsúlyt helyezünk az online felületek nyújtotta
lehetőségekre, a korlátozások alatt a folyamatos tájékoztatás és
információnyújtás mellett így emlékeztünk meg többek közt a
nemzeti ünnepeinkről, jeles napokról is. A járványügyi
intézkedésekhez igazodva elsődlegesen a kisebb közösségeket
érintő rendezvényeket, foglalkozásokat helyeztük előtérbe.
Felerősödött a közösséghez tartozás jelentősége, a meglévő
klubok és csoportok mellett újak alakultak: hetente működik
társasjáték klub és egyre nagyobb igény mutatkozik a társasági
táncok oktatása iránt. Nagy sikerrel csatlakoztunk a Világító
Ablakkalendárium országos programhoz, a „vadászok” és
„díszítők” lelkes közösséggé kovácsolódtak.
2021. évben a járványügyi korlátozások miatt a könyvtár és a
művelődési ház az év első felében látogatókat és közösségeket
nem fogadhatott ugyan, de felidézve az elmúlt időszakot, mégis
egy nagyon tartalmas és eredményes évet tudhatunk magunk
mögött. Beszámolókat készítettünk és egyéb háttérmunkát
végeztünk (pl. tárgyi eszközleltár, selejtezés, nagytakarítás),
helyet adtunk a COVID-teszt pontnak, a Magyar Vöröskereszt
Zirci Területi Szervezete által szervezett véradásoknak,
segítettünk a háziorvosoknak az oltásra váró betegek
értesítésében és irányításában.
Az elmúlt év legkiemelkedőbb eredményét a sikeres
pályázatok jelentették, melyeket azzal a céllal nyújtottunk be,
hogy intézményi költségvetésünket kiegészítve színvonalas,
kulturális értékeinket és néprajzi hagyományainkat népszerűsítő
és tudásátadó programokat biztosítsunk. A pályázatok –
melyekről alább olvashatnak – jelentősen meghatározzák a
2022. évi munkánkat is.
 Agrárminisztérium pályázata (Hungarikum): „A
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatása”.
Támogatás: 3.000.000,- Ft
Megvalósítási időszak: 2021. március 01. – 2022. április 30.
„ A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem is
őrizni, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor
maradhatnak meg, ha megéljük őket!” Sebő Ferenc énekes,
néprajzkutató szavai szövik át pályázatunk célkitűzéseit: a népi
értékeink, hagyományaink iránti érdeklődés és tudásszomj
felkeltése. Tartalmaz hagyományőrző rendezvényt és népi
életmód kiállítást, melynek megvalósítását a két évtizedes
múltra vissza tekintő Bakonyi Betyárnapok tematikájába
építettük be. Az időszaki kiállításhoz kapcsolódóan
ismeretterjesztő és foglalkoztató programokat tervezünk
általános iskolások számára, felkeltve a tudásszomjat
hagyományaink megismerésére.
 A Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa Kulturális-művészeti projektek támogatása
2021.
Támogatás: 4.000.000,- Ft
A támogatást a 2021. évi Bakonyi Betyárnapok rendezvény
megvalósítására fordítottuk, ebből finanszíroztuk a színpad,
hang- és fénytechnika bérleti díját, több fellépő tiszteletdíját és
a műsorfüzet nyomdai előállítását is. Ennek köszönhetően egy
tartalmas, színvonalas rendezvényt tudtunk megvalósítani, a
hagyományőrző programok mellett országosan ismert
előadókat hallhattunk a szórakoztató zenei műfaj képviselő
közül.
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Előadó-művészeti
szervezetek többlettámogatása program: A zirci
Művelődési Ház tervezett programjai (2021/2022)
Támogatás: 5.000.000,- Ft
A pályázatból a 2021. július 1. és 2022. június 30. közötti
időszakra tervezett programok költségeit finanszírozzuk. 2021ben megvalósult: 71. bányásznapi megemlékezésen Szulák
Andrea, Sárközi Lajos cigányzenekara és a Zirci Fúvósok

műsora. Az Idősek Napja városi ünnepségen Hűvösvölgyi
Ildikó és Pomlényi Péter közös fellépése, valamint a Summer
Band zenekar zenés szórakoztató estje. Az Országos Könyvtári
Napok programsorozat keretében Tari Annamária klinikai
pszichológus és pszichoterapeuta előadását hallhatták az
érdeklődők, a középiskolások pedig Kürti László költő
rendhagyó irodalomóráján vettek részt. Az adventi időszakban
tervezett, de betegség miatt elmaradt Malek Andrea Soulistic
koncertjét idén tavasszal pótoljuk. A támogatásból valósulnak
meg a Magyar Kultúra Napjához és a Költészet Naphoz kötődő
programok. Áprilisban a „MI HÁZUNK - Szent György napi
forgatag” rendezvényt hagyományteremtő céllal rendezzük
meg. Mentálhigiénés előadást szervezünk, valamint
drámapedagógiai előadásokat, rendhagyó irodalomórákat
középiskolásoknak. A támogatásnak köszönhetően a Városi
Gyermeknap programja is tartalmasabb lesz.
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Előadó-művészeti
szervezetek
2021.
évi
tematikus
egyedi
többlettámogatása program: Zirci Művelődési Ház
infrastrukturális fejlesztése
Támogatás: 10.000.000,- Ft.
A pályázati forrásból felújításra került a Művelődési Ház (8420
Zirc, Alkotmány utca 14.) fűtésrendszere.
 TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002
„A Bakony a mi
otthonunk! projekt a megyei identitástudat erősítését
szolgálja, intézményünk konzorciumi partnerként vesz benne
részt.
Támogatás: 14.663.000,- Ft
A projekt megvalósításával néprajzi örökségünk, kulturális
értékeink átadását és közösségi szintre emelését tűztük ki
célul. A közösségi élményen túl az összetartozás érzését és az
identitástudatot kívánjuk erősíteni. Járási szintű képzéseket,
előadásokat, kiállításokat tervezünk népzene, néptánc és
tárgyalkotás témákban. A népzene és néptánc oktatásához
autentikus hangzó anyagot állítunk össze. Projektünkben a
kulturális környezetvédelem is szerepel gyógynövényfűszerkert
kialakításával,
ráépülő
foglalkozásokkal,
előadásokkal. Egész napos programmal idézzük fel a sváb
hagyományokat, ehhez kötődően sváb szakácskönyvet adunk
ki. A recepteket a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat
gyűjtötte össze és adta át intézményünknek. „Gyere haza!”
mottóval közönségtalálkozót, könyvbemutatót, kiállítást
szervezünk helyi alkotók és elszármazottak személyes
jelenlétével. Audiovizuális helytörténeti adatbázis portált
alakítunk ki, korszerű infokommunikációs berendezéseket és
egyéb tárgyi eszközöket vásárolunk.
 Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma
„Tánclépések Dunán innen, Dunán túl…”
Támogatás: 800.000,- Ft
A projekt egy négynapos rendezvényt foglal magába, mely a
Bakonyi
Betyárnapokhoz
kapcsolódik.
Együttműködő
partnerünk többek közt az Erdélyi Baráti Kör Egyesület, akik
2022 nyarán egy hétre vendégül látják testvérvárosaink
(Dercen és Barót) gyerekekből és fiatalokból álló néptánc
csoportjait. Szakmai képzést szervezünk a határon túli és helyi,
térségi amatőr néptánccsoportok számára, országosan elismert
szakmai közreműködőkkel. Nyilvános programokkal a három
néprajzi tájegység (Bakony, Kárpátalja, Székelyföld), valamint
a sváb nemzetiség hagyományait mutatjuk be, de a színvonalas
szórakoztató műsorok, koncertek sem maradnak el.
A program teljes körű megvalósításhoz támogatási igényt
nyújtottunk be a Veszprém – Balaton 2023 Európa
Kulturális Fővárosa: Kulturális-művészeti projektek
támogatása (2022) pályázatra is, melynek bírálata még
folyamatban van.
Bieberné Réz Ágnes
intézményvezető
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A kultúra sokszínűsége

rendezvénysorozatot, és azóta rendre évente ünneplik meg ezt a
napot.

A Magyar Kultúra Napjára emlékezve

A magyar kultúra gyökerei

1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra
Napját, emlékezve e napon arra, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ekkor tisztázta le kéziratában a Himnuszt.
A kultúra fogalma, modellek és elméletek a kultúráról
A témához közelítve, mindenekelőtt járjuk körbe a kultúra
fogalmát, melynek megértésében segítségünkre van, ha
megnézzük elsőként a szó etimológiáját. A kultúra fogalma a
’colere’ latin igéből származik, melynek jelentése: művelni.
A kifejezésről első írásos emlékünk Cato (i.e. 234-149) egyik
művéből való, aki ezt a szót használja a földdel kapcsolatos
megművelés értelmében. A „cultura agri” kifejezés az embert
körülvevő természet gondozását, ápolását, nemesítését jelenti. A
kifejezés mai értelmű, első lelőhelye Cicero Tusculanae
Disputationes (Kr. e. I. század) művében található, aki a cultura
animi – a lélek művelése kifejezést használja.
Tovább tájékozódva, az értelmező kéziszótárban a kultúra
kifejezéshez három jelentés társul. Az első jelentés szerint a
kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek
összessége, a művelődésnek valamely területe, illetve valamely
népnél, valamely korszakban való megnyilvánulása. A második
jelentésben a kultúra egy személy művelt mivoltára vonatkozik.
A harmadik jelentésben a kultúra valaminek a termesztését,
illetve biológiai értelemben tenyészetet jelent.
A kultúra fogalma a társadalomtudományok önmagukra
találásával
természetszerűleg
kerül
a
különböző
társadalomtudományi vizsgálódások körébe. Immár nem
folyamatként értelmeződik, hanem valami olyan dologként,
jelenségként
magyarázzák,
amely
dolog,
jelenség
a
társadalomban való lét egyik fontos velejárója, következménye,
és értelmező valósága. Ez az értelmezés leginkább a kulturális
antropológia különböző szerzőinek véleményét tükrözi.
Az antropológiai megközelítés a kultúrára, mint egész
életformára tekint. Edward Burnett Tylor definíciója szerint a
kultúra olyan komplex egész, amely magában foglalja mindazt a
tudást, képességet, hiedelmet, művészetet, morált (és még egy
sor más képességet), amit az ember szocializációja során, mint
egy társadalom tagja megszerez. 1952-ben megvizsgálták, hogy
hány különböző definíció született a kultúra fogalmára addig az
időpontig. Mintegy 400 különböző meghatározását tekintették
át. Ebből a számadatból is látszik, hogy attól függően, hogy
honnan, milyen szempontból, milyen kutatási irányból, melyik
diszciplína felől tekintünk a kultúrára, a meghatározás az ide
tartozó jelenségek különbözőségeit veszi figyelembe.
A társadalomtudományi megközelítések például a kultúra
fogalmát annak tág értelmében használják. Ebben az értelemben
a kultúrához hozzátartoznak egy adott társadalom intézményei,
értékei és tapasztalatai, amelyek a szimbólumokat és a
különböző megnyilatkozásai formákat kialakították. A kultúra
fogalma így magában foglalja a szimbólumok, eljárások, értékek
olyan halmazát, amely generációról generációra öröklődik. Az
emberi kultúra csak közösségi létben létezhet: a másokkal való
érintkezésben,
kommunikációkban,
visszacsatolásokban
bontakoznak ki és maradnak fenn a kulturális jelenségek.
A Magyar Kultúra Napja megszületésének háttere
A megemlékezés ötletadója Fasang Árpád zongoraművész,
aki 1985-ben a következőképpen indokolta a kultúra
ünnepnapjának életre hívását, s annak létjogosultságát: „ez a nap
annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből
meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet
sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást
ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok
megoldásában is”.
A nap tényleges megünneplésére a Hazafias Népfront
Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást és
1989 januárjában ők szervezték meg az első évfordulós

A magyar kultúra gyökereit a népművészetre vezetjük vissza.
Legősibbek a magyar népzene, népmese, néptánc és népköltészet
emlékeink.
A múltunkat idéző további tárgyi és szellemi értékeink,
évezredes hagyományaink, gyökereink mind-mind kiemelkedő
szereppel bírnak, s fontos volna, hogy ne csak a „Kultúra
Ünnepén” szenteljünk mindennek kiemelt figyelmet, ezáltal is
erősítve nemzeti tudatunkat, átörökítésüket.
Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója
A kulturális sokszínűségünket felölelő művészeti ágak
(úgymint zene-/tánc-/film-/színházművészet) közül ez évben
figyelmünket a szépirodalomra helyezhetjük leginkább, hiszen
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991), Kossuth-díjas magyar költő,
műfordító, pedagógus, a magyar esszéirodalom kimagasló
művelője születésének századik évfordulóját ünnepeljük. A
költőnő 1922. január 3-án, Budapesten született. 1939-ben
a Baár–Madas
Református
Leánylíceumban kitüntetéssel
érettségizett.
Ezt
követően
a
Pázmány
Péter
Tudományegyetem magyar–latin–művészettörténet
szakos
hallgatója lett, s itt szerzett diplomát 1944-ben. Egyetemi
éveiben munkakapcsolatba került Szerb Antallal és Halász
Gáborral.
Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től
publikált. Első verseskötete 1946-ban jelent meg. Ekkor lépett be
a Magyar Írószövetségbe is. Ez évben alapította – férjével,
Lengyel Balázs műkritikussal közösen – az Újhold című irodalmi
folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása
után mintegy emblémája lett a babitsi Nyugat eszmeiségét és
minőségigényét vállaló írói-irodalmi törekvéseknek. Nemes Nagy
Ágnes az 1970-es–1980-as években lett mértékadó és
meghatározó személyisége a magyar irodalmi életnek. Élete
utolsó évében (1991.) meghívott alapító tagja lett az MTA-n belül
szerveződő Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának.
(szerk. -- Nemes Nagy Ágnes költői- és versvilágáról, a
költészetről alkotott gondolatairól részletesen beszámoltunk a
Zirc és Vidéke 2021. március 31-ei lapszámában.)
A Magyar Kultúra Napjának ünnepe Zircen
2022-ben, az ünnep alkalmából Fekete Nándor
orgonaművész koncertjét hallgatja meg az érdeklődő közönség
január 22-én 17 órától a Hit Gyülekezete Petőfi utcai közösségi
házában, Zircen.
Fekete Nándor – többszörösen nívódíjazott, kiváló
zeneakadémiai diplomát szerzett – orgonaművész. Európa
legmodernebb szállítható koncertorgonájával a birtokában több
száz telt házas, nagy sikerű templomi, rendezvénytermi és
szabadtéri hangverseny fűződik már a nevéhez. „Zene a
képekben” címmel ezúttal egy olyan programzenei összeállítást
álmodott meg, amely már a zenével egyenrangú szintre emeli a
látványelemeket. A hangversenyen a közönség azokat a zenéhez
időzített művészi fotókat láthatja a kivetítőn, amelyek a
zeneszerzők lelki szemei előtt is lebeghettek a művek
megalkotása közben. Ennek köszönhetően a publikum még
jobban megérti és átéli az éppen soron következő orgonadarabot.
A 150 képet tartalmazó fotósorozat elkészítéséhez minden adott
volt abban a városban, ahol zenei pályafutása kezdetét vette,
Miskolcon. Így jött az ötlet, hogy eme összművészeti produkcióra
K. Orosz Ila fotóművészt kérje fel, aki helybeliként ismeri a
környék összes csodáját.
Az egyórás koncerten sokak által ismert, világklasszis
zenekari alkotások zseniális orgonaátiratai sorakoznak fel, és ez
alkalommal sem maradhatnak el tolmácsolásában – a közönség
sorai közt sétálva – a zeneművek hátteréről szóló történetek,
amelyek továbbsegítik megértésüket.
Cikk: Csaba Lilla
Források: Internet
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Sok támogatást kaptak, de
keresik a lehetőségeket
A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány a 2021-es évben is sok
támogatást kapott, amiért ők is tettek, hiszen
folyamatosan keresik a lehetőségeket források
megteremtésére.
Pénzbeli és termékadományok hosszú soráról ad számot
Nagyné Fáró Katalin, a „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány
önkéntese. Sorolja a forráshelyeket: bevételük származik az adó 1
százalékából – erre a keretes felhívásban most is várják a
felajánlásokat –, egy vállalkozó támogatásából, a Nemzeti
Együttműködési Alap pályázatain elnyert pénzből, Zirc Város
Önkormányzata Civil Alap pályázatából és a járás néhány
településének a mozgáskorlátozottak térségi csoportja
támogatásából.
Az alapítvány a következőképpen használta fel az
adományokat: a célzott támogatásból kirándulásokat szerveztek
a mozgáskorlátozottaknak, vakok és gyengén látók részére,
illetve Főzőklubban próbálták ki a „Bakonyi ízeket” az Idősek
Klubjában. A NEA pályázati forrása az alapítvány működési
költségeit csökkentette, illetve lehetőséget adott arra is, hogy a
pszichiátriai betegek és az idősek klubja tagjai kiránduláson
vehessenek részt.
A természetbeni támogatásokban sem volt hiány. A Henkel
Magyarország Kft-től tisztítószert 150 családnak, a Béres
Alapítványtól Béres cseppet 320 főnek, Hoffer Ervin
vállalkozótól burgonyát, a Breki üzlettől gyümölcsöt és zöldséget

A Zirci Országzászló Alapítvány idei évben bemutatásra
kerülő Emlékkönyvéből közlünk egy írást a kiadó
engedélyével. A szerző, Simon Ervinné javaslatára az
„Ezt akartuk?” cím módosításra került.
„Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám…”
(József Attila; Tiszta szívvel)

Ezt akarjuk?
Általános iskolásként olvastam először a fenti sorokat, és
gyermekként nagyon megérintett.
Félig árvaként láttam meg a napvilágot egy hívő családban,
úgyhogy átírtam magamnak a verset a következőre; nincsen
apám, van anyám, van Istenem, van hazám.
Édesanyám elmagyarázta, hogy a Mindenható valamiért így
intézte a sorsunkat, de Istenre mennyei Atyaként tekinthetek és
mindig számíthatok Rá.
Akkor még nem tudtam, hogy József Attila, a költőóriás, a
zseni súlyos mentális betegségben szenvedett; depresszió,
skizofrénia gyötörte. Csak proletárköltőként, az akkori rendszer
ellen lázadóként tárták elénk a tankönyvek.
Ma pedig magukat haladónak, progresszívnek beállító
véleményformálók akarják a gondolkodásukat ránk erőltetni;
nem kell anya, apa, Isten, haza; ezek már meghaladott, avítt,
lesajnált fogalmak.
Legyen szülő 1, szülő 2, Istent a szótárból is töröljük ki, a
haza pedig ott van, ahol jobban és kényelmesebben élhetünk.
Legyen Európai Egyesült Államok; mosódjanak el a határok;
legyünk identitás nélküli, reklámok által irányított fogyasztók. A
szivárványt, mint Isten és ember közötti szövetség jelképét
kisajátítva
genderőrülettel
próbálják
bombázni
az
embertömeget. Sajnos nem sikertelenül.
De mit mond erről a Biblia, a tévedhetetlen kijelentés?
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, férfivá
és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta
nekik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és
hódítsátok meg a földet!”. (1 Mózes 1. 27-28.)
Ha jól értelmezem, akkor csak két nem teremtetett, és az
sem hangzik el, hogy irtsátok, pusztítsátok a saját magzataitokat.
A házasság és a család intézménye egyidős az
emberiséggel; a Paradicsomban szereztetett: „Nem jó az
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kaptak, amelyet eljuttattak a rászorulóknak év közben. Ez
kiegészült a karácsonyi ünnepkörben 75 000 forintnyi tartós
élelmiszerrel.
Az alapítvány sokoldalú tevékenységét mutatja, hogy
elektronikus hulladékot is gyűjtöttek, és kétszer szerveztek
ruhagyűjtési akciót az elmúlt év során. – Nagyon sok jó
minőségű ruhát, cipőt, lakástextilt tudtunk kiosztani. A
maradékból a Segítő Kezek Házában folyó foglalkoztatáshoz
használtunk fel anyagokat, a további maradékot pedig egy céggel
kötött szerződés alapján elszállíttattuk, amiért jelképes összeget
kaptunk. Ezekből a gyűjtésekből származó bevételt a fogyatékos
csoportunk töltéstavai kirándulására fordítottuk, amely hatalmas
élmény volt a fiataloknak! – mutat rá a gyűjtési akció hasznára
Nagyné Fáró Katalin.
Egyfajta felhívással élve ezúton is arra kér mindenkit, hogy a
jó minőségű, használható ruhákat, cipőket NE DOBJÁK KI, jó
szívvel fogadják azokat a Segítő Kezek Házában. Hangsúlyozza,
hogy ezzel a környezettudatos szemléletformálásért sokat
tehetünk. A városban elhelyezett ruhagyűjtő konténerek
környékén a lerakott ruhákat sokszor hordja a szél, áztatja az
eső, a hó és szemét lesz az egyébként több célra felhasználható
ruhákból. KG
Kérjük, támogassa Alapítványunkat adója 1 %-ának felajánlásával,
hogy továbbra is segíthessünk rászoruló embereken.
Adószámunk: 18928516-1-19
„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány
Kuratóriuma

embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat”, „ezért a
férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és
lesznek egy testté”. (1 Mózes 2:18,24.).
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh
gyümölcse jutalom.” (Zsolt. 127:3).
Ajándék és jutalom a gyermek, nem nyűg, szén-dioxid
kibocsátó, környezetszennyező, kilenc hónapos korban is
elpusztítható fölösleges lény. Sátáni, antikrisztusi ideológiát
próbálnak a világra erőltetni modern „tudósnak” nevezett
szörnyetegek segítségével.
Keresztyénként
gyakran
szeretetlenséggel
vádolnak
bennünket, mert nem vagyunk befogadóak, nem akarunk idegen
kultúrával keveredni. Pedig csak életben akarunk maradni.
Szívesen fogadjuk azokat, akik tisztelik a mi kultúránkat, és
sorsközösséget vállalnak velünk.
„Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette,
hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt
idejüket és lakóhelyük határait”. (Ap.csel. 17:26.).
Magyarul: Isten alkotása vagyunk, a XX-XXI. századot
kaptuk elrendelt időnknek, lakóhelyünknek pedig a Kárpátmedencét.
„Mid van, amit nem kaptál?”.(1 Korinthus 4:7) - kérdezi a
Szentírás.
Istentől kaptuk az életünket, a szüleinket, a gyermekeinket,
a családunkat, a hazánkat, a hitünket.
Legyünk hálásak érte, becsüljük meg, mert egyszer számon
kéretik rajtunk.
Kötelességünk erről a gyermekeinknek is beszélni,
figyelmeztetni őket, mert báránybőrbe bújt farkasok akarják őket
megnyerni hazug és gyilkos ideológiáknak.
„Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is!” (5 Mózes
4:9).
Mi, a XXI. század öreg lázadói sem tudunk jobb megoldást,
mint a reformátorok annak idején; vissza a gyökerekhez.
Egyedüli mérce a Szentírás. Mivel Isten Szentlelke ihlette, örökre
aktuális marad.
„Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”
(Lukács 21:33).
Vegyük le a polcról a Bibliát, poroljuk le, tanulmányozzuk,
éljünk általa, higgyük el; megéri!
Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség!
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Zirci vendéglők egykor (6.)

Punk kávéház és a
Hindler-féle vendéglő
Ma a Békefi Antal Városi Könyvtár található abban az
épületben, amelyet Pacher (Bacher) János (1827-1899)
kőművesmester épített 1898-ban. Halála után lányai, Pacher
Teréz és Pacher Mária különböző vállalkozóknak adták bérbe.
Grottó Salamon italmérés céljára vette ki, Fischl József
kávéházat és vendéglőt működtetett az épületben. A Zirci
Kaszinó is itt működött már 1898-tól, egy helyiséget béreltek,
ahol elhelyezték több száz kötetes könyvtárukat is. Ide járt a
kaszinó
vendégköre,
előadásokat,
rendezvényeket,
hangversenyeket, bálokat tartottak.
1912. május 1-től Kiss Ernő vette meg, aki korábban
vendéglősként működött a Temes nevű gőzhajón, így volt
szakmai tapasztalata. Modernizálta az épületet. Három kiadó
szobát rendeztek be, Hattyú szállodának nevezték el az
intézményt. Kiss Ernő képeslapot is kiadott, amelyen feliratok
hirdették a kaszinót, sörcsarnokot, szállodát és evőszobát,
kávéházat. 1916-ban Kiss Ernő családi okok miatt kénytelen volt
eladni a vendéglőt. Punk Ferenc (1865-1961) pálihálási
kocsmáros vette meg, róla nevezték Punk kávéháznak, bár
különböző bérlők működtették a továbbiakban. Az 1910-es évek
vége felé készült fényképen jól látható a kávéház és a vendéglő
felirat.
1921-ben Istenes Ferenc (1897-1961), Punk Ferenc veje vette
át a vendéglőt. Ő nemcsak a mészáros- és hentesmesterséget
tanulta, de a pincérséget is. Az első világháborúban az orosz
fronton megsebesült, 50 %-os rokkantként szerelt le. Továbbra is
Hattyú szálloda és étterem néven működtek, három helyiség,
nagy táncterem, kerthelyiség, négy vendégszoba szerepelt a
hirdetéseiken. A zirci turizmus fellendülésekor, a harmincas
években fővárosi lapokban jelentek meg hirdetéseik. „Nyaralók,
turisták! Jöjjenek a vadregényes Bakonyba. Elsőrendű olcsó
polgári étkezés, panzió, menü-rendszer. .. Szíves megkeresést és
pártfogást kér Istenes Ferenc vendéglős” (Budapesti Hírlap 1936.
05.17.)
Piedl András 1938-ban vette át a vendéglőt, a következő
szövegű levelezőlapon értesítette tisztelt vendégeit:
„Tisztelt Cím! Tisztelettel közlöm, hogy Punk Ferenc
vendéglőjét (Zirc, Erzsébet u. 1. sz) átvettem, azt a mai kornak
megfelelően átalakítva megnyitottam. Az ízlésesen berendezett
„Hortobágyi teremben”, külön szobákban és tekepályás
kerthelyiségben a mélyen tisztelt vendégeim a legfigyelmesebb
kiszolgálásban részesülnek. Tiszta szálló szobák! Jó konyha!
Nyári Gyula muzsikál! Állandóan friss cukrászsütemények.
Nagyrabecsült látogatását kérve, maradtam teljes tisztelettel:
Piedl András vendéglős”
Nagyhírű vendéglő volt, az iparos bálokat mindig itt
tartották. 1942-ben a táncestély bevételét a hadbavonult
vasutasok családtagjainak és a vasutas árváknak ajánlották fel.
Itt helyezték el a lengyel menekülteket a II. világháború alatt.
Az utolsó polgári bál az 1947. december 31-én tartott
szilveszteri mulatság volt, malacsorsolással, kitűnő ételekkel,
italokkal és Nyári Tibor muzsikájával. A következő években az
államosítások folytán ezt a vendéglőt is elérte a sors, a
későbbiekben többféle más célra használták az épületet.
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áprilisban: „Hindler Géza vendéglősnél kiadó tíz ágy, nagyobbára
kétágyas szobákban”. Elegáns helynek számított, a Zircen
nyaralók ide jártak étkezni. Reprezentatív vacsorákat is adtak.
Amikor Scherer Jánost főszolgabíróvá választották, és 1938
májusában Zircről Veszprémbe költözött, tiszteletére a
vendéglőben nyolcvanan ülték körül a fehérasztalt.
1934-ben, Hindler Géza halála után a felesége, és húga, a
vonzó Hindler Ilus (Földi Jánosné) vették át a vezetést. 1943-tól
Kasper János (1896-1950) korábban az apátság szakácsa lett a
bérlő, felesége, Droksch Ilona és sógornője, Droksch Vilma is
segítettek a vendéglőben. Kasper János halála után még egy ideig
főztek főleg hivatalnokok, pénzügyőrök számára, aztán ezt az
intézményt is be kellett zárni. A Hindler-féle házat a Rákóczi tér
rendezése, és az áruház építésekor bontották le az 1990-es évek
elején, elrontva ezzel a tér harmonikus, polgári miliőjét.
Cuhavölgyi Klára
A Piedl vendéglő képeinek forrása Boross László. Források: Zirc és Vidéke
korabeli számai, http://zirc.helyismeret.hu/, Arcanum Digitális Tudománytár

Az egykori Hindler-féle vendéglő épülete 1990-ben
Forrás: Reguly Antal Múzeum helytörténeti gyűjtemény

Punk Ferenc kávéháza és vendéglője, 1910-es évek vége
Forrás: Czuhavölgyi Marianna

Hindler-féle vendéglő
A Rákóczi téren elegáns polgári házban működött a Hindlerféle vendéglő, amit a zirciek németesen „Hindlerei”-nek is
hívtak. Hindler Géza (1873-1934) a veszprémi és a tatai piarista
gimnáziumokban tanult. Az 1910-es években már megbecsült
zirci polgár, Akliban intéző, zirci közintézmények vezető tagja.
A Hindler-féle házban volt szálláslehetőség és vendéglő. A
Punk kávéházból ide költözött a Kaszinó és jelentős könyvtára is.
Többször tartottak ismeretterjesztő előadásokat. Télen bálok
voltak, korcsolyabál, álarcosbál. Volt tekepálya és billiárdasztal, a
férfiak esténként tarokkozni jártak ide.
A ’30-as évek turisztikai fellendülést hozott Zircen. A
fővárosi lapokban hirdetések jelentek meg, pl. Magyarság 1932.

Iparos bál 1938-ban a Piedl-féle vendéglőben.
Középen Piedl András és felesége, Kasper Mária

