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Elismeréseket adott át az önkormányzat
Ünnepélyesen, de a járványhelyzet miatt szűk körben került sor a Zirc Városi Önkormányzat által adományozott „Zirc
Város Kultúrájáért”, „Zirc Város Elismerő Oklevele” és „Az Év Zirci Vállalkozója” kitüntetések átadására a Városházán.

A kitüntetettek és a kitüntetést átadók közös csoportképe (Fotó: Boross László). Cikkünk a
4. oldalon folytatódik, az elismerésben részesülők méltatását a 6-7. oldalon közöljük

Új elnök a nemzetiségi önkormányzat élén

Ottó Péter polgármester köszöntötte az
elismerésben részesülőket, családtagjaikat,
támogatóikat, s dr. Kovács Zoltánt,
térségünk országgyűlési képviselőjét, aki a
sűrű programja ellenére is megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt, ezzel is növelve
a kitüntetések rangját.
Hangsúlyozta, hogy nagyon fontosak
az ünnepi alkalmak, különösen ebben az
időszakban, hiszen ezáltal is közelebb
tudjuk hozni az elismerésben részesülőket
az emberekhez, akikért ők nap mint nap
fáradhatatlanul és önzetlenül dolgoznak. A
média szerepét pedig most különösen
fontosnak nevezte, hiszen általuk jut el a
kitüntetések híre és a kitüntetettek példája
a nagyközönséghez.
– A kis dolgok és azok elismerése
teszik naggyá életünket és élhetőbbé
mindennapjainkat.
Az
igaz
tettek
elismerésének kinyilvánításával pedig nem
szabad fukarkodnunk, legyen az egy
kézszorítás, érintés, mosoly, vagy szóbeli
köszönet, dicséret – mondta ünnepi
beszédében Varga Zita, az Emberi
Kapcsolatok Bizottság elnöke.

MAGYAR PASSIÓ

Rendkívüli ülést tartott a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat, melyen
elnökválasztásra és képviselői eskütételre is sor került.
– A tavalyi év utolsó ülésén
bejelentette lemondását Hédl
József, a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, ezért volt
szükség
a
rendkívüli
ülés
megtartására
–
tájékoztatta
lapunkat
az
ülést
levezető
Bittmann Károly alelnök, aki Hédl
Evelin képviselő személyére tett
javaslatot
az
elnöki
tisztségválasztás napirendje során,
melyet a testület egyhangúlag
támogatott.
Az ülés másik napirendjének
keretében letette esküjét Baranyai
József, aki a korábbi elnök lemondásának következtében került be a képviselő-testületbe.
Az alelnöki tisztséget továbbra is betöltő Bittmann Károly elmondta, az ülést
követően az öttagú testülettel vázolták a főbb irányvonalakat, fontosnak tartják a közös
gondolkodást, egymás tájékoztatását és a városi képviselő-testülettel történő szorosabb
együttműködést.
Képünkön a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat új felállású képviselőtestülete, balról: Baranyai József, Fogl Ferencné, Hédl Evelin elnök, Vajcsné
Győri Éva, Bittmann Károly alelnök

Zircen
is
levetítésre
került
a
szerzetesrendek meghurcoltatásának
történetét elmesélő Magyar Passió
című film a rendező és főszereplő
Eperjes Károly (képünkön) Kossuthdíjas színművész részvételével. A
programról bővebb tudósítás következő
lapszámunkban lesz majd olvasható.
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési
képviselőválasztással és országos népszavazással
kapcsolatos tudnivalókról (1.)
Zirc város választópolgárai az elmúlt választásokhoz hasonlóan 7
szavazókörben adhatják le a szavazataikat, melyek a következők:
001. sz. szk.: Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház) akadálymentes
002. sz. szk.: Köztársaság u. 9. (III. Béla Gimnázium) akadálymentes
003. sz. szk.: Bajcsy-Zs. u. 9. (Idősek Klubja) akadálymentes
004. sz. szk.: József A. u. 1. (Városi Könyvtár) akadálymentes
005. sz. szk.:
Bakonybéli utca 5. (Vízmű) akadálymentes
006. sz. szk.: Rákóczi tér 3-5. (Zirci Reguly Általános
Iskola)
007. sz. szk.: József Attila utca 17-19. (Zirci Erzsébet
Kórház SZTK) – átjelentkezett választópolgárok részére
kijelölt szavazókör - akadálymentes
A 001.-006. sz. szavazókörökben a Zirc városban az adott
körzetben állandó lakóhellyel rendelkező választópolgárok, a
007. sz. szavazókörben pedig Zirc városban ezen körzetben
állandó lakóhellyel rendelkező, a városban településszintű
lakóhellyel rendelkező, továbbá a 2022. március 25. napján
16.00 óráig Zirc településre átjelentkezett (ez az átjelentkezés
nem
a
lakcímre
vonatkozó
átjelentkezést
jelenti!)
választópolgárok adhatják le a szavazataikat.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket a választópolgár
személyesen vagy levélben az állandó lakóhelye szerinti
helyi választási irodához, vagy elektronikus azonosítást követően
elektronikusan
(ügyfélkapu)
vagy
anélkül
(https://www.valasztas.hu/) nyújthatja be.
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b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150
méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen
belül
tartózkodó
választópolgár
választói
akaratának
befolyásolására alkalmas módon.
A szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett
plakát nem valósítja meg a b) és c) pont szerinti tilalom
sérelmét.
2022. április 3. napján választási gyűlés nem tartható!
A Választási Információs Szolgálat a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal Zirci székhelyén (Városháza 8420 Zirc, Március 15. tér 1.,
emelet 204. iroda) működik. Telefon: 06-88/593-702, 0630/439-3016, e-mail: bereczkine.krisztina@zirc.hu, postacím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Bővebb információ: www.valasztas.hu, www.zirc.hu
Bereczkiné Papp Krisztina
Helyi Választási Iroda
Jogi és Informatikai Vezető-helyettes

GYŰJTÉS A MIHAJLOVCSALÁD MEGSEGÍTÉSÉRE
A felhívás közzétételével Zirc Városi Önkormányzat is
csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, melynek célja a
bakonykoppányi Mihajlov-család megsegítése. A tavalyi év végén
vesztették el a zirci születésű 25 éves családanyát, feleséget.
A koronavírus-fertőzés által elhunyt édesanya két kisgyermeket
hagyott itt. A másfél éves Zorkát és a másfél hónapos Benettet.
Az anya az újszülött gyermekét soha nem pillanthatta meg, a
kisfiút az apuka egyedül vitte haza a budapesti Semmelweisklinikáról.

Fontos!
A szavazás leadásához a Személyi azonosítás szükséges!
Pl. érvényes személyi azonosító igazolvány, vagy vezetői
engedély (jogosítvány) vagy útlevél, stb. és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (melyen a természetes
személy „személyi azonosító jele” = régi személyi szám)
szerepel.
A 2020. március 11. és 2020. július 3. között, valamint a
2020. november 4. és 2022. május 31. között lejáró
személyi igazolvány és vezetői engedély 2022. június
30-ig érvényes!
A 2020. március 11. előtt, valamint 2020. július 4. és
2020. november 3. között lejáró okmányokkal szavazni
nem lehetséges!
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat az okmányaik
áttekintésére
és
szükség
esetén
az
iratok
meghosszabbíttatására, új iratok elkészíttetésére!
A választási kampányidőszak 2022. február 12-től 2022.
április 3-án 19.00 óráig tart.
Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely
alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak
megkísérlésére, így különösen a plakát, jelölő szervezet vagy
jelölt által történő közvetlen megkeresés, politikai reklám és
politikai hirdetés, választási gyűlés.
Kampánytevékenység
a
kampányeszközök
kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb
kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat
befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás
napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget
magában foglaló épületben,

A családapa, Mihajlov Zsolt a félárván maradt gyermekeivel
(Fotó: veol.hu)

Tisztelettel kérjük, hogy akinek módjában áll, segítsen
a családnak.
A bakonykoppányi önkormányzat erre a célra
alszámlát hozott létre az alábbi címen:
Bakonykoppány Önkormányzat
50420764-10006519
Kérik, hogy akik erre a számlára utalnak, a közlemény rovatba
írják be: „Adomány”
Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a családnak.
Zirc Városi Önkormányzat
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Elkerülő-tanulmányterv, lomtalanítás, pályázat
A 2022-es év első rendes ülését tartotta Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen döntés
született
járdafelújításra
irányuló
pályázat
benyújtásáról, az idei lomtalanításról és a 82-es
elkerülő út tanulmánytervét is véleményezték a
döntéshozók.

támogatási összeg közel 19 millió forint, melyhez több mint 6
millió forint önerőt biztosítana az önkormányzat.
Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2022. I.
félévi pályázati kiírásáról is döntött a képviselő-testület.
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosítására is sor került. A
rendelkezési jogosultság lejártát követő öt éven túl védetté
A közös hivatalt alkotó települések, Zirc, Borzavár és
nyilváníthatók azok a temetési helyek, ahol Zirc életében
Lókút képviselő-testületeinek együttes ülésére került sor
kiemelkedő szerepet betöltő, a település hírnevét öregbítő
elsőként. Két napirendet tárgyaltak, az első a Zirci Közös
polgárok nyugszanak vagy azok a sírjelek, amelyek egyedi
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése volt, melyet
képzőművészeti, történeti értéket képviselnek. Rendeletben
hosszas vitát követően, 257 806 625 forint összegben
meghatározott módon bárki tehet majd javaslatot a
fogadtak el a testületek, oly módon, hogy a hivatali
temetkezési hely, sírjel védetté nyilvánítására.
feladatellátáshoz fizetendő hozzájárulások településenkénti
A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati
összegét meghatározó táblázat – Borzavár önkormányzatának
rendelet egyszerűsített eljárás keretében lefolytatható
egyet nem értése okán – kikerült a költségvetési határozatból.
módosítását elindító döntés született, egyrészt a Zirci
A másik napirend keretében a Zirci Közös Önkormányzati
Ciszterci Apátság kérelme, másrészt a város számára fontos,
Hivatal
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
folyamatban lévő vagy a tervezett beruházásokhoz
felülvizsgálatára került sor.
elengedhetetlen módosítási javaslatok alapján.
Elfogadásra került a 2022. évre
megkötött Közhasznúsági és Feladatellátási
Szerződés
Zirc
Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete és a
„Zirci
Városüzemeltetés”
Közhasznú
Nonprofit Kft. között. A képviselő-testület,
a társaság további fejlesztése érdekében, a
közhasznúsági
szerződésben
szereplő
létszámon felül is biztosítani kívánja
szakképzett
új
munkatárs
foglalkoztatásának lehetőségét, ezért erre
céltartalékot különített el. Arról is
határoztak, hogy a májusi ülésre
előterjesztés készül a gazdasági társaság
üzemeltetésében lévő Fáy András utcai
Tanuszodának az év hátralévő részében
történő működtetéséről.
A civil szervezetek támogatása céljából
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését együttes testületi ülésen fogadják el az önkormányzatok
képviselői keretösszeg létrehozását célozta
egy indítvány. Az előterjesztés megvitatását
A zirci képviselő-testület ezt követően folytatta a
követően a képviselő-testület úgy határozott, hogy külön
munkáját. Sor került a 82-es főút Zirc elkerülő szakasz
képviselői keretet nem hoz létre, viszont a költségvetésbe – a
tanulmánytervének
véleményezésére.
Elfogadtak
egy
Civil Alap pályázati támogatás mellett – betervezik a civil
nyilatkozatot a képviselők arról, hogy melyik nyomvonalszervezetek számára egyedi kérelmek alapján nyújtható
változatot tartják továbbtervezésre alkalmasnak az elkerülő
támogatások előirányzatát, mely támogatásokról szintén a
útra, illetve az északi iparterület elkerülő szakasszal történő
képviselő-testület fog majd dönteni.
összeköttetésére vonatkozóan, mely megküldésre kerül a
Érvényesnek minősítette a képviselő-testület a „Komplex
Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zrt.
Útfejlesztési
turisztikai fejlesztés Zircen” projekt keretében a turisztikai
Igazgatóság részére.
marketing feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat és
A 2022. évi lomtalanítással kapcsolatos döntés is
eredményesnek nyilvánította a lefolytatott eljárást,
született. A képviselő-testület elfogadta a „VHK” Veszprémi
nyertesének pedig az One Online Kft-t nevezte meg.
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által
Elfogadta a képviselő-testület az Észak-Balatoni Térség
javasolt időpontot, melynek megfelelően március 19-20.
Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
között lehet kihelyezni a lomokat, az elszállítás pedig március
Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolóját.
21-én veszi kezdetét. Fontolóra vették a gyűjtőpontos
A „Kőketánc” Kulturális Alapítvány támogatás
lomtalanítás lehetőségét, de végül arról döntöttek, hogy az
felhasználási és az azzal való elszámolás határidejének
akció továbbra is házhoz menő formában bonyolódjon le, a
módosítására irányuló kérelmét is támogatták a döntéshozók.
hivatal által nagyobb hangsúlyt fektetve a begyűjtés
Az Emberi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben
folyamatának kontrollálására.
elfogadta az önkormányzat által fenntartott közművelődési
A képviselő-testület arról is döntött, hogy pályázatot
intézmények, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi
fejlesztések 2022. évi felhívására, melyből több kisebb
Kézműves Alkotóház 2022. évi munkatervét, az erről szóló
járdaszakasz felújítását szeretné megvalósítani. A tervezett
tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
projekt magában foglalja a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
Telekkiegészítésekkel kapcsolatos kérelmek is napirendre
József Attila és Ady Endre utcák közötti szakaszát, az Ady
kerültek, valamint kardosréti építési telkek nyílt pályázat
Endre utca Deák Ferenc és Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák
keretében történő értékesítési feltételeiről is döntést hozott a
közötti szakaszát, az Üdülő utca Szeptember 6. és Zrínyi
képviselő-testület. A lakótelkekkel kapcsolatos pályázati
Miklós utcák közötti szakaszát, valamint a Zrínyi Miklós utca
kiírásokról a 8. oldalon értesülhet az olvasó.
Üdülő és Deák Ferenc utcák közötti szakaszát. Az elnyerhető
KG
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Elevenebb, színesebb, szerethetőbb általuk a város
(Folytatás az 1. oldalról)
„A falak ereje nem a kőben vagyon,
hanem a védők lelkében” – idézte a
bizottsági elnök Dobó István egri
várkapitány ismertté vált mondatát
1552-ből, s hozzáfűzte, városunk
mindennapjaiba is a közösség hozza az
életet és az erőt. Az itt élők
személyisége, lelkes munkája teszi azt
elevenebbé, színesebbé, szerethetőbbé.
Az elismerésben részesülőkkel
kapcsolatban
megjegyezte,
bár
tevékenységük
igencsak
eltérő,
emberszeretetükben, a közösségért
vállalt
kitartó
szolgálatukban,
áldozatkészségükben
mindenképpen
közösek. „A mindennapi kenyerünket
sütő mesterpék, a szemünket, lelkünket
gyönyörködtető fafaragásokat készítő
művész, az épületeink, lakásaink
kéményeinek
biztonságosságáról
gondoskodó kéményseprő, a zirci
pumpapálya megálmodója, a fazékunkat
hússal
megtöltő,
a
városi
rendezvényeket rendszeresen támogató
vállalkozó, valamint a kifogyhatatlan
energiájú,
kreatív
és
sokoldalú
Önkéntes” – jellemezte őket.

Varga Zita bizottsági elnök ünnepi beszéde

A díjazottaknak gratulált, további
munkájukhoz sok sikert, egészséget,
kitartást és további el nem fogyó
lelkesedést kívánt az önkormányzat
nevében.
Az Emberi Kapcsolatok Bizottság
elnöke ezt követően Ottó Péter
polgármesterrel és dr. Kovács Zoltán,
térségünk országgyűlési képviselőjének
közreműködésével átadta a „Zirc Város
Kultúrájáért”
kitüntetést
Müllerné
Wenczel Rita, valamint a „Zirc Város
Elismerő Oklevele” kitüntetést Kovács
Krisztián, Mánya János, a Pillerpék
Kft. és Primász József részére.

Költségvetés, orvosi ügyelet,
közbiztonsági helyzet
A 2022. évi költségvetésről, a Központi Orvosi
Ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátásáról is döntött a
Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
rendkívüli ülésén és a közbiztonsági helyzetről tartott
tájékoztató is elfogadásra került.
Az első napirend keretében Róka Attila rendőr alezredes, a
Veszprémi
Rendőrkapitányság
Zirci
Rendőrőrsének
őrsparancsnoka a Zirci Járás közbiztonsági helyzetéről adott
tájékoztatót a társulási tanács részére. Ottó Péter elnök
köszöntötte az előadót és gratulált az eddig megbízott
őrsparancsnoknak a kinevezéséhez és az alezredesi rangjának
elnyeréséhez.

Róka Attila rendőr alezredes, őrsparancsnok előadása a társulási ülésen

Az őrsparancsnok stabilnak nevezte a Zirci Rendőrőrs
illetékességi területének közbiztonsági helyzetét, mint mondta,
nem jellemzőek a településekre vonatkozóan kirívóan

ELISMERÉSEK

Az önkormányzat által a tavalyi
évben
alapított
„Az
Év
Zirci
Vállalkozója” díj átadásában Lingl
Zoltán, a kitüntetést előkészítő Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke
vett részt, ezt az elismerést elsőként
Horváth István, a Vezir-Hús Kft.
tulajdonosa,
ügyvezető
igazgatója
vehette át. A kitüntetésben részesülők
méltatását a 6-7. oldalon olvashatják.
Dr. Kovács Zoltán, térségünk
országgyűlési képviselője is gratulált a
kitüntetésben részesülőknek, akik az
eddigi életútjukkal, személyiségükkel, a
saját csapatukkal együtt már nagyon sok
mindent letettek az asztalra. Fontosnak
nevezte
az
önkéntes
támogatói
tevékenységet,
különösen
a
mai
világunkban, amikor sokszor az önzés
számít érdemnek.
Hozzátette azt is, nem csak a saját
tevékenységük válik ezáltal ismertebbé,
hanem a település is, hiszen annak egy
fontos szövetét képezik az elismerésben
részesülők, nem utolsósorban példát
mutatnak az ifjabb generációnak a
tanulás, a közösségért való tenni akarás
értékéből. KG

közösségellenes, erőszakos vagy sorozat jellegű bűncselekményelkövetések. Ez meglátása szerint annak is köszönhető, hogy
rendőrei hiánytalanul végrehajtották a központilag, területileg,
illetve helyi szinten elrendelt akciókat, fokozott ellenőrzéseket,
szorosan együttműködve az önkormányzatokkal, polgárőrséggel,
társszervekkel.
Beszélt arról is, hogy a járványhelyzet többletfeladatot
generált az egyenruhásoknak, azonban ennek ellenére évről évre
csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma, s arra
törekszenek, hogy ez a jövőben is így maradhasson.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a bűnmegelőzés nemcsak
rendőrségi feladat, hanem társadalmi érdek, mindent meg kell
tenni annak érdekében, hogy ne váljunk bűncselekmény
áldozatává.
A Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 2022. február 1.
napjától a Központi Orvosi Ügyelet ellátása a betegforgalom által
kevésbé terhelt időszakokban orvosi készenlét mellett, a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
rendeletben meghatározottaknak megfelelően mentőtiszt és
okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló bevonásával is ellátható
legyen.
Dr. Palicsek Zoltán ügyeletvezető orvos szóbeli
kiegészítésben elmondta, az elmúlt időszakban kevesen
maradtak az orvosi ügyelet ellátására, ami jelentősen megnövelte
az abban részt vállaló orvosok terheit. Ezért kérelmezték a
fenntartó felé, hogy a biztonságos ellátás és a terhek csökkentése
érdekében külső dolgozók is bevonásra kerülhessenek az orvosi
ügyeletbe, akik a betegforgalom által kevésbé terhelt időszakban
látnák el a feladatot, míg a hétköznapi, legnagyobb forgalmú
időszakban továbbra is a háziorvosok ügyelnének.
Az ügyeleti feladatellátásban közreműködők óradíjainak 2530 százalékos emeléséről is döntés született.
Megoldást jelenthet külső szolgáltató bevonása is a
feladatellátásba, ezzel kapcsolatban közbeszerzési eljárás
indításáról és közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásáról
döntöttek.
A Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2022. évi
költségvetését is elfogadták a tanácstagok 254 460 587 forint
összegben.
Ezt követően Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa
is ülést tartott, az idei költségvetésről döntöttek, melyet 295 658
993 forint összegben fogadtak el a tanácstagok. (kg)
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Fotókon a mohácsi busójárás

Hó-Olvasó pályázat 2021/2022

Új, időszaki fotókiállítás nyílt a Reguly Antal Múzeum
és Népi Kézműves Alkotóházban „Ehhez mérem az
egész évet” címmel.

December elején hirdette meg Hó-Olvasó elnevezésű
olvasópályázatát tizenöt év alatti gyermekeknek a
Békefi Antal Városi Könyvtár.

A kiállítás aktuális, hiszen éppen a farsang közepén járunk.
A fotók készítője a mohácsi busójárást közel egy évtizedig kutató
dr. Minorics Tünde etnográfus, a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Humán Fejlesztési és
Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszék
egyetemi adjunktusa. A kutató elmondta, hogy doktori
disszertációjának választott témájaként kezdte el kutatni a
mohácsi busójárást. A terepmunkája során a fotózás mint
kutatási módszer segítségével nem csupán a farsangi karnevál
színes pillanatait, hanem a maszkot viselő ember belső világát
kereste. A fényképek pedig valóban arról mesélnek, hogy a
néprajzkutatónak sikerül belülről megélni a mohácsi busójárást,
a hagyományokat baráti, rokoni kapcsolatokon át feltárni. Az
elkapott pillanatok fotókiállítássá álltak össze, melynek
segítségével a látogatók is benézhetnek a maszk mögé: a mohácsi
„busótársadalom” sajátos világába. A témáról egyébként
nemcsak tudományos mű és fotókiállítás készült, hanem egy
könyv is született „A maszk mögött” címmel.
A megnyitóra szép számú közönség gyűlt össze a Reguly
Múzeum Dubniczay-termében. Dr. Vida Beáta megbízott
múzeumigazgató köszöntő szavai után a tárlatot Szalay
Krisztina design- és vizuálisművészet-tanár, fotográfus, a 2019es a Capa Nagydíj Ösztöndíjasa nyitotta meg.

Január 29-ig lehetett gyűjteni a hógolyókat, amelyek egy-egy
szépirodalmi mű elolvasása (meghallgatása) után kerülhettek fel
a hóember pocakjára. 48 gyermek összesen 627 kötetet olvasott
el, illetve hallgatott meg szüleik, nagyszüleik, testvéreik
felolvasásában. Idén az óvodások voltak a legaktívabbak, a
nevezők száma és az általuk kölcsönzött könyvek számának
tekintetében is.
A Városi Könyvtár szellemiségének megfelelően fontosnak
tartja, hogy ösztönözze a gyermekeket az olvasásra, amelyre
napjainkban egyre nagyobb gondot kell fordítani. Az
olvasópályázatok is fejlesztik a gyermekek szókincsét, bővítik
ismereteiket, gazdagítják érzelem- és képzeletvilágukat. A
pályázók saját ízlésüknek, érdeklődésüknek megfelelő témájú és
hangulatú
könyveket
választhattak
a
szépirodalmi
gyűjteményből, amellyel neveztek a versenyre.
Óvodás kategóriában 19 fő nevezett, akik összesen 321
kötetet hallgattak végig szüleik, nagyszüleik, testvéreik
felolvasásában. Mindhárom győztesünk holtversenyben a
testvérével érte el a helyezést. 1. Hornyacsek Soma és
Hornyacsek Róza (Bakonyoszlop), 2. Bartus Milli és Bartus Molli
(Zirc), 3. Kiss Bertalan és Kiss Botond (Dudar).
Alsós kategóriában 17 fő nevezett, akik összesen 199 kötetet
olvastak el. 1. Bartus Marcell (Zirc), 2. Sógorka Rebeka (Zirc), 3.
Kutasi Miklós (Zirc).
Felsős kategóriában 12 fő nevezett, akik összesen 107 db
kötetet olvastak el. 1. Konc Luca Csilla (Borzavár), 2. Szi-Keserű
Vivien (Zirc), 3. Bálint Dávid (Szápár)
A könyvtár köszönetét fejezi ki minden pályázónak, valamint
szüleiknek, nagyszüleiknek, akik az olvasás és könyvek iránti
szeretetükkel jó példát mutatnak gyermekeiknek, unokáiknak.
Ezúton kérjük a szülőket, nagyszülőket, hogy továbbra is
töretlenül bátorítsák gyermekeiket, unokáikat az olvasásra, ami
örömteli tevékenység, megmozgatja egész lényüket.
A könyvtár a megkezdett hagyományt folytatni kívánja -,
akik télen lemaradtak a pályázatról és csatlakozni szeretnének,
ők a nyári időszakban versenyre kelhetnek a már gyakorlott
könyvfalókkal.
A téli olvasópályázatok eredményeiről a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB honlapján
tájékozódhatnak, február 1-től pedig az elismerő oklevelek és
ajándékok személyesen átvehetők a könyvtárban. A díjakat az
„Együtt a könyvtárért” Alapítvány, és Tóth Erika ajánlották fel.
Mindenkinek szívből gratulálunk, s ne feledjük: „A könyv
élő, lélegző dokumentum, ami minden olvasással gazdagabb
lesz.”

Dr. Vida Beáta, Dr. Minorics Tünde és Szalay Krisztina a kiállítás-megnyitón

Beszédében izgalmas összefüggésekben vázolta fel a fotózás
történetének nagy fordulópontjait, a fényképezés műfajának
teljes átalakulását és rámutatott arra is, hogy „lehet ugyan vitatni
a fénykép médiumának objektivitását, de azt mégis ma napjaink
egyik leghitelesebb rögzítő eszközeként használjuk.” A mohácsi
busójárás fényképes dokumentálása is így segíthet elmélyedni a
témában, elérhető közelségbe hozva a szereplőket, eseményeket,
helyszíneket. A megnyitót követően Minorics Tünde izgalmas
előadást tartott a 2009-ben az UNESCO „Az emberiség szellemi
kulturális öröksége” reprezentatív listájára felvett mohácsi
busójárásról. A kutató megosztotta saját gyerekkori élményeit a
szokásról, majd azt a földrajzilag közeli Balkán, a Mediterránum,
illetve az Alpok térségének maszkos alakoskodó szokásaival
összehasonlítva mutatta be. Hallhattunk a téltemető-tavaszváró
népszokások vallástörténeti hátteréről, a karneválok és benne a
busójárás menetéről, a szokás kulturális antropológiai
vonatkozásairól.
Az izgalmas előadást követően a vendégeket fánkkóstolásra
invitálták a szervezők. A finom falatok a Zirc Városi Nyugdíjas
Klub jóvoltából készültek el a délután folyamán.
A mohácsi busójárás bemutatása izgalmas téma, még sok
érdekességet tartogat magában, ezért Minorics Tündét a február
19-én megrendezésre kerülő farsangi családi napra is meghívták
a múzeum munkatársai egy interaktív előadás megtartására.
Az „Ehhez mérem az egész évet” című fotókiállítást 2022.
március 1-ig tekinthetik meg az érdeklődők a múzeum
nyitvatartási idejében.
Cikk: Kirmer Anna, Fotó: Múzeum

Jámbor Adrienn

A képen Hornyacsek Soma és Hornyacsek Róza, az óvodás kategória
első helyezett testvérpárja az ajándékokkal (Fotó: Könyvtár)
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MÜLLERNÉ WENCZEL RITA

KOVÁCS KRISZTIÁN

MÁNYA JÁNOS

Müllerné Wenczel Rita évtizedek óta
aktív szereplője Zirc város kulturális
életének, kezdeményezője civil
együttműködéseknek, tevékeny
részese városi intézmények
hagyományőrző programjainak.
Munkásságát elsősorban civil
szervezetek elkötelezett tagjaként, de
magánemberként is kiemelkedő
színvonalon, példaértékű
önzetlenséggel, kreativitással és óriási
teherbíró képességgel végzi.
Egyik alapító és vezetőségi tagja a
Bakonyi Finnbarátok Köre
Egyesületnek és aktív tagja az Erdélyi
Baráti Kör Egyesületnek,
meghatározó szerepe van a
testvértelepülési kapcsolatok
ápolásában és az egyesületek helyi
programjainak megvalósításában,
legyen szó művészettörténeti
előadásról, irodalmi és történelmi
megemlékezésekről, kiállításokról,
ünnepekről, vagy a Reguly Antal
kultuszát ápoló rendezvényekről.
Különböző helyi és országos
környezetvédő, szépítő akciók aktív
résztvevője.
Folyamatosan közreműködik a
Barátság Park gondozásában és a
túraút-festésekben is mindig lehet
számítani az önkéntes munkájára.
A kezdettől egyik legnépszerűbb
színésze, kreatív díszlet- és
kellékmestere a Bakony Hangja
Színjátszó Csoportnak. Állandó
segítője a zirci közművelődési
intézmények rendezvényeinek.
A 2019. évi Szabadságkoncert című
program keretében megvalósított
„Évszázadok kincsei Zircen” című
kiállításhoz a saját, felbecsülhetetlen
értékű néprajzi gyűjteményét
bocsátotta rendelkezésre.
Szívvel-lélekkel elkötelezett,
mondhatni, „hivatásos önkéntese” a
magyar kultúrának, értékeink minden
formájában való ápolása, megőrzése
és továbbörökítése terén.

Az elmúlt évben egy új
sportlétesítménnyel gazdagadott
városunk: pumpapálya létesült a
kerékpárosok, kiskerekű járművel
közlekedők nagy-nagy örömére.
A pálya egyik megálmodója és a
megvalósítás motorja Kovács
Krisztián volt. Kezdeményezte a
terület biztosítását, intézte a tervezést,
folyamatosan felügyelte, koordinálta a
kivitelezési munkákat. Támogatókat
keresett, akik anyagi és nem anyagi
javakkal, s nagyon sok közösségi
munkával járultak hozzá a
pályaépítéshez. Összességében
elmondható, hogy oszlopos tagja
annak a civil összefogásnak, melynek
jóvoltából egy újabb, maradandó
érték jött létre Zircen, az Acél-Vakond
Kerékpáros Sportegyesület és az
önkormányzat közreműködésével, az
„Aktív Magyarországért” felelős
kormánybiztos több mint tíz millió
forintos pályázati támogatásával.
Egy „újszülött gyermeket” nevelni is
kell, s ennek a megálmodói
maradéktalanul eleget is tesznek:
gondoskodnak a pumpapályáról,
annak folyamatosan épülő és szépülő
környezetéről.
Kovács Krisztián – partnerei
segítségével – olyan közösségi helyet
hozott létre a város fiataljainak, ahol
korosztálytól függetlenül, szabadon és
biztonságban élvezhetik,
gyakorolhatják a gyerekek, de még a
felnőttek is a kor egyik
legfelkapottabb sportját, a rollerezést,
gördeszkázást és a biciklizést
egyaránt.
A pálya folyamatosan használatban
van, a környező településekről is
behozzák a szülők a gyermekeiket, de
gyakran érkeznek sokkal távolabbról
is a pályát kipróbálni kívánó
sportbarátok.
A mozgás, a szabadidő hasznos
eltöltése mellett a közösségépítésre is
módot ad a pumptrack.

Mánya János fafaragó Kalotaszeg
fővárosában, Bánffyhunyadon nőtt
fel, 1990 óta Zircen él a családjával.
Munkáiban benne van a tudása, a
lelke, az erdélyi gyökere, a
megrendelő iránti szeretete, tisztelete.
Bő negyven éve folyamatosan készít
különböző használati tárgyakat,
minden alkotását a Kalotaszegre
jellemző rovásfaragással és
motívummal díszíti, ezzel is igyekszik
a tájegység népi motívumait
megismertetni, és az érdeklődőknek
továbbadni.
A Veszprém Megyei Népművészeti
Egyesület tagjaként a megye szinte
minden városában kiállításokon és
vásárokon mutatja be fafaragással
készített remekeit.
Többször tartott bemutatót a Reguly
Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóházban és állandó vendége a
Bakonyi Betyárnapok múzeumi
kézműves sátrának is. Mindig sokan
gyűlnek köré, tanítja a felnőtteket, a
gyermekeket, fogja a kicsik apró
kezeit, irányítja tétova mozdulataikat.
Szép szakmai sikereket ért el
munkájával, alkotásaival.
Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület a
tavalyi évben két emlékpadot állított
fel a Barátság Parkban, mellyel két
erdővidéki barátjuk emléke előtt
tisztelegnek.
Az erdélyi születésű fafaragót kérték
fel, hogy motívumai sugározzák a
padokon megpihenők felé a barátság,
az együvé tartozás érzését, a közös
értékek megőrzésének fontosságát.
Önzetlenül, anyagi térítés nélkül
segítette a közösség tervének
megvalósítását.
Mánya János fafaragó művészete és a
néphagyományok élő továbbörökítése
terén végzett több mint négy évtizedes
alkotómunkássága önmagában is
elismerésre méltó értéket adott Zirc
városának, hozzájárult annak
ismertségéhez.
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„Zirc Város Elismerő Oklevele”

„Zirc Város Elismerő Oklevele”

„Az Év Zirci Vállalkozója”

PILLERPÉK KFT.

PRIMÁSZ JÓZSEF

HORVÁTH ISTVÁN

„Meg lehet élni ebből a szakmából, de
milliomos nem leszel. Lelkiismeret,
becsület, szakma- és emberszeretet
kell hozzá” – mestere így indította
útjára a pályája elején álló tanítványt,
aki ezen emberi értékek mentén
szolgálja a közt már csaknem ötven
éve.
Primász József kéményseprő
munkaviszonya 1973. szeptember 12én kezdődött. Hűségesen kitartott a
választott szakmája mellett, csak a
munkáltatói változtak az idők során.
A szakma csínját-bínját el lehet
sajátítani, de az emberszeretetet nem,
ez egy belülről fakadó tulajdonsága.
Örömét leli abban, ha másoknak
segítséget nyújthat. Számára a
kisgyerekek és az idősek az elsők. Sose
mondott nemet, amikor hívták.
Munkájából kifolyólag is nagyon jól
tudja, hogy milyen érzés, ha valaki
fázik, előfordult, hogy Szent Este vitt
melegséget egy kihűlt családi házba.
„Ahány ház, annyi szokás” – a
korszerűsödő technológiák, a
különböző fűtési módszerek, a
törvényi változások szinte élethosszig
tartó tanulásra késztetik a
mindennapos fizikai munka mellett a
kéményseprőket, minden
negyedévben oktatáson kell részt
venniük.
Az emberek idejéhez való
rugalmasságot, türelmet is
megkövetel a kéményseprői hivatás,
hiszen nem mindig nyílik ki elsőre az
ajtó az előzetes értesítés ellenére.
Nemcsak a tapasztalata, tudása,
hanem a személyisége miatt is
bizalommal fordulnak hozzá, ha
információra, tanácsra van szükség.
Egyfajta kölcsönös szeretet alakult ki
a polgárok és a problémájuk
megoldására siető, lelkiismeretes,
hozzáértő, nem utolsósorban
hallatlanul barátságos zirci
kéményseprő között.

Horváth Istvánt már 1976-tól Zirchez
köti a munkahelye: a Zirc és Vidéke
ÁFÉSZ-nél dolgozott 1995-ig, amikor
is meghatározó szerepet vállalt a
Vezir-Hús Coop Kft. alapításában,
létrejötte óta ügyvezető igazgatóként,
majd tulajdonosként vezeti a céget.
Folyamatos szakmai fejlődés,
innováció, kemény, kitartó, a
minőséghez mindig ragaszkodó
munka és a biztos családi háttér is
kellett ahhoz, hogy mára hazai és
nemzetközi szinten ismert és elismert,
rangos cégként tartják számon a zirci
húsüzemet.
A húsipar terén hagyományokkal nem
rendelkező kisvárosban gyakorlatilag
a nulláról induló vállalkozás fő
profilja a húsfeldolgozás, húsipari
termékek gyártása, nagy- és
kiskereskedelmi forgalmazása.
Széles kínálattal rendelkeznek,
ragaszkodnak a sajátos bakonyi
receptek ízvilágához, vannak olyan
termékek, melyeket Magyarországon
az elsők között kezdtek előállítani.
Évi négyszáz tonna készterméket
gyártanak, és a sikereik is azt
mutatják, hogy jól ötvözik a
hagyományos termékgyártást a mai
modern csúcstechnológiával. Fontos
számukra a jövő generációinak a
támogatása, ezért az
utánpótlásképzésben is aktívan részt
vesznek.
Termékeik jelen vannak a nagy
fesztiválok standjain és a hazai piacon
történő részvétel mellett távoli
országokban is kóstolják a Zircen
készülő finomságokat.
Horváth István támogatóként áll
minden nemes ügy mellé. Sugárzik
belőle a cége iránti szeretet, a munka
és az emberek tisztelete, egyenes,
őszinte ember, akinél a szó és a tett
mindig összhangban van, igazi
lokálpatriótaként kötődik a
szülőföldjéhez.

Piller Róbert vette át a kitüntetést

A Pillerpék Kft. családi vállalkozás,
amely 2009-től működik a jelenlegi
társasági formában. A testvérpár,
Piller Róbert és Piller Gábor családi
hagyományt folytat, hiszen édesapjuk,
Piller András is ebben a szakmában
tevékenykedett, a Mesterpék Kft-t
vezette.
Fő tevékenységi körük a pékáru
előállítása saját pékségben és a
termékeik árusítása két saját boltban,
valamint kiszállítás a környék
településeire.
Folyamatosan fejlődnek, korszerűsítik
a technológiájukat, hogy az élesedő
piaci helyzetben helyt tudjanak állni.
A bakonyi emberek körében is nagyon
kedvelt az országosan egyedülálló
termékük, a burgonyás kenyér,
melynek sajátossága, hogy nem
burgonyapehelyből, hanem főtt
burgonyából készítik.
De legyen szó bármely más
péksüteményről, mindenben a kiváló
minőségre és a frissességre
törekszenek.Nem véletlenül nyerték el
a Tisztességes Vállalkozás
Tanúsítványt, melyet az alapján lehet
kiérdemelni, hogy a fogyasztók
véleménye szerint az adott vállalkozás
mennyire megbízható és milyen
minőségben szolgáltat.
Fontosnak tartják a folyamatos
képzést, az új technológiák
elsajátítását, ennek egyik ékes
bizonyítéka, hogy Piller Róbert 2000ben megszerezte a mesterlevelet pék
szakmaterületen.
Szinte nincs a városnak olyan
eseménye, rendezvénye, amelyet ne
támogattak volna. Az államalapítás
városi ünnepségére az életet jelképező
új kenyér is minden évben a Pillerpék
Kft. kemencéjében jön a világra.
A vállalkozás a város közösségi élete
terén önzetlen támogatónak minősül,
tevékenységében, az emberekhez való
viszonyában példamutató.
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2022. február 11.

PROGRAMAJÁNLÓ
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Február 25-én (pénteken) 16.00 órai kezdettel a
Városházán a kommunizmus áldozataira emlékezik a Zirci
Országzászló Alapítvány. Emlékezőbeszédet tart dr.
Kőváry György, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel
újra levetítésre kerül a Magyar Passió című film.

Környezettudatos háztartásvezetés, zöldülő háztartás
címmel kerül sor a Zirci Zöld természetvédelmi
önképzőkör következő előadására február 18-án 18.00
órai kezdettel az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeumának közművelődési termében. A Zöldporta
Bakonybéli Környezetvédelmi Egyesület előadásából
megtudhatjuk, miként kezdhetjük el háztartásunk
„zöldítését”, környezettudatos fenntartását.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Zirc 2358/4-2358/10 hrsz.-ú (Győri utca)

lakótelkek értékesítésére
A részletes pályázati kiírás megtekinthető:
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
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály, 8420 Zirc, Március 15. tér 1. fsz. 106. iroda
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni:
„PÁLYÁZAT – Zirc, 2358/….. hrsz.-ú lakótelek”.
A pályázat benyújtható személyesen
vagy postai úton a kiíró címére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. február 28. (hétfő) 16 00 óra

KITÜNTETÉSRE LEHET
JAVASLATOKAT TENNI
Megjelentek a javaslattételi felhívások a
sporttevékenység, valamint a közérdekű sürgősségi
feladatokat ellátók (rendőrök, tűzoltók, mentősök)
elismerését célzó kitüntetések adományozására.
A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a
www.zirc.hu városi honlapról, illetve a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán igényelhető.

Minősítő címet nyert a zirci óvoda

ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP
Felelős kiadó: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
(8420 Zirc, József A. u. 1.) Adószám: 15569499-1-19
Telefon: +36 88/593-810 E-mail: zivi@zirckultura.hu
ISSN szám: ISSN 1215-4156 (Nyomtatott), ISSN 2631-0163 (Digitális)
Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla
Az újság példányonkénti ára: 200,- Ft. Előfizetési díj félévre (12 lapszám)
2.400,- Ft, egy évre (24 lapszám) 4.800,- Ft.
Megrendelhető a kiadónál, a www.zirckultura.hu honlapról letölthető
formanyomtatvány kitöltésével.

2021-ben immár 15. alkalommal
került meghirdetésre és lebonyolításra
az Agrárminisztérium, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és
Könyvtár közös együttműködésében a
Zöld Óvoda minősítő címre vonatkozó
pályázat. Örömünkre szolgál, hogy a mi intézményünk is részt
vett a pályázaton és ezzel hozzájárult a közös célhoz, az
intézményes
környezeti
és
fenntarthatósági
nevelés
megvalósulásához. A pályázaton a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde elnyerte a Zöld Óvoda címet, melyet ezen a területen
végzett eddigi sikeres munkánk elismeréseként három évig
viselhetünk.
Kovács Mónika intézményvezető

