
 
 

P R O  U R B E - D Í J A S  K Ö Z É L E T I  L A P  
 

Új folyam 3. évf. 7. szám  Ára: 200 Ft            Megjelenik havi egy alkalommal              2020. április 24. 

 

Szájmaszkok és a jótékonysági vásár adománya 
 
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Ady 
Endre utcai épületében „szájmaszk-varró műhellyé” 
alakult át a veszélyhelyzet kihirdetése után a 
foglalkoztató-terem, hogy enyhítsenek napjaink 
egyik legfontosabb eszközének hiányán. A 
karácsonyi jótékonysági vásárból befolyt pénzt 
tartós élelmiszerekre fordították.   
 
     – A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet az 
intézményünket is érintette. A jogszabály kiemelten kezeli a 
65 év feletti, és még kiemeltebben a 70 év feletti korosztályt. 
Három feladatunk is van, ami eköré csoportosul: a szociális 
étkezés – ezt inkább az idősek veszik igénybe –, az idősek 
nappali ellátása és a házi gondozás, melyek közül az idősek 
napközi otthonának a bezárását az elsők között rendelték el a 
járványhelyzetre való tekintettel – mondta el Nagyné Fáró 
Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője.  
     Hozzátette, a munkájuk ezzel nem lett kevesebb, hiszen 
telefonon folyamatosan tartják a kapcsolatot az ellátottakkal, 
az ebédet kiszállítják, a házi gondozásban és a támogató 
szolgálat személyi segítésében igény szerint továbbra is folyik 
a bevásárlás, gyógyszer-felíratás, kiváltás. A pszichiátriai 
betegek, fogyatékkal élők esetében eleinte ugyan nem tiltotta 
a jogszabály az intézményben való tartózkodást, de a 
krónikus betegségük, egyéb sérülésük indokolttá tette az 
otthonmaradásukat, foglalkoztatás jelenleg nem folyik. A 

szintén az intézményhez tartozó védőnői szolgálatban 
ügyeletet tartanak, a személyes találkozásokat az ÁNTSZ 
előírásainak megfelelően kerülniük kell, leszámítva a 
halaszthatatlan eseteket. (Folytatás a 4. oldalon)  

 

 

Összefogással kézbesített csomagok 
 
Az Országos Katolikus Karitász által a katolikus templomokban 
meghirdetett húsvéti „tartós élelmiszer” gyűjtés a koronavírus-járvány 
miatt elmaradt, de a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász 
csoportja a korábbi évekhez hasonlóan idén is gondoskodott a 
rászorultjairól, segítségükre a zirci óvodai és bölcsődei dolgozók voltak. 
 
      – A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője és négy munkatársa volt a 
karitász segítségére a csomagok elkészítésében és saját autójukkal a megadott címre 
történő kiszállításban – mondta el Ulrich Józsefné karitász-csoportvezető, aki ezúton 
is hálásan köszöni a segítségüket és az összefogást, amit megtapasztaltak. A karitász 
munkatársai a járványban veszélyeztetettebb korosztályhoz tartoznak, ezért fogadták 
el az óvodai felajánlást.  (4. oldal) 
 

 

Felkészültek a veszélyhelyzetre 
 

Nincs megbetegedés a Szent Bernát Idősek Otthonában 
 
Az idősek otthonára vonatkozóan a veszélyhelyzet kihirdetését követően 
folyamatosan születnek ajánlások, kiadott kormányhatározatok, kormányrendeletek, 
ágazati útmutatók, a Kormány, minisztériumok és az Operatív Törzs részéről.  
 
A zirci Szent Bernát Idősek Otthona igazgatójának beszámolója az 5. oldalon.  

„Vigyázzatok a 
Szövetkezetre!” 
 
2020. március 27-én, életének 92. 
évében, türelemmel viselt, hosszú 
betegsége után elhunyt Pell Rudolf, 
Zirc Város Díszpolgára, a Zirci ÁFÉSZ 
korábbi elnöke, városunk és a térség 
köztiszteletben álló polgára. Fotókkal, 
visszaemlékezésekkel tisztelgünk az 
emléke előtt. (6-7. oldal)   
 

Az intézményi munkatársak készítik a szájmaszkokat a Segítő 
Kezek Háza foglalkoztató-termében. Balról: Kajtárné Kovács 
Éva, Kerkápoly Alexandra, Rottenbücher Nóra 
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FELHÍVOM 
 

a Tisztelt zirci lakosok és a Zircen tartózkodó 
személyek figyelmét, hogy a Kormány 
95/2020.(IV.9.) Korm. rendelete rendelkezett a 
kijárási korlátozás meghosszabbításáról. 
 
A Kormányrendelet értelmében az egyéni 
szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos 
közlekedés külterületen, valamint a város belterületén 
– lehetőség szerint zöldterületeken – egyedül vagy 
ugyanazon háztartásban élőkkel közösen 
folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter 
távolságot kell tartani.  
 
Zirc város közigazgatási területén elhelyezkedő 
játszótereken és a sportparkban található 
eszközök fertőtlenítést követően március 23. 
napjától lezárásra kerültek (lezáró szalagok 
kihelyezése megtörtént). Sajnos azonban az 
tapasztalható, hogy ettől függetlenül vannak, akik ezt 
figyelmen kívül hagyva, a szalagokat eltávolítva, 
továbbra is használják az eszközöket.  
Felhívom a figyelmet, hogy a játszóterek és a 
sportpark használata nem tartozik a lakhely 
elhagyás „alapos okai” közé, így kérem, 
tartózkodjanak az eszközök használatától! 
 
Továbbá kérem, hogy a bevásárlásaik során az 

üzletekben, gyógyszertárakban, továbbá a 
hivatalokban halaszthatatlan személyes – a 

Városházán, a Postán, Bankokban, stb. történő 
– ügyintézéseik alkalmával 

minden esetben viseljenek maszkot és lehetőleg 
kesztyűt is! 

 
Kérem, azon személyek, akik még nem rendelkeznek 
szájmaszkkal, jelezzék igényüket – nevük és címük 
megadásával – a Zirci Járás Szociális Szolgáltató 
Központ valamelyik elérhetőségén: 
 

E-MAIL: segitokezekzirc@gmail.com  
VAGY 

 TELEFON: +36-20-563-2120 
 
Az elkészített maszkok moshatók, így megfelelő 
tisztítás, fertőtlenítés után újra és újra használhatóak, 
ezért személyenként legfeljebb 1-1 darab igényelhető. A 
megvarrásuk folyamatos, így a beérkező igényeket is a 
folyamatosan elkészült, rendelkezésre álló készleteknek 
megfelelően, továbbra is térítésmentesen tudjuk 
teljesíteni. 

 
Továbbra is azt kérem, hogy 

saját és környezetük egészsége érdekében 
MARADJANAK OTTHON! 

 
 

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 
 

 
Ottó Péter 

polgármester 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tájékoztatom a 65. életévüket betöltött, vagy korra 
való tekintet nélkül a mozgásukban korlátozott vagy 
krónikus betegséggel küzdő zirci lakosokat, vagy 
fogyatékos személyeket, amennyiben az életvitelhez 
feltétlen szükséges termékre (pl. gyógyszer, élelmiszer, 
tisztítószer, tisztálkodóeszköz, egyszeri meleg étkezés – ebéd 
formájában, stb.) van szükségük, jelezzék a Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ alább megadott 
telefonszámán vagy elektronikus e-mail címén: 
 

Tel.:  +36-20/563-2208 
E-mail:  koronasegitseg@gmail.com 

 
Kérem, maradjanak otthon! 
 

Bereczkiné Papp Krisztina  
                                                                 aljegyző 

 
TÁJÉKOZTATÓ  

polgármesteri intézkedésről  
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 
45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján Zirc Város Polgármestere 2020. április 16. napján hozott 
intézkedése alapján a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Zirci 
székhely intézménye (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.)  - az 
1/2020.(III.16.) polgármesteri intézkedés 1.) pontjában 
foglaltaknak megfelelően – továbbra is zárva tart, azonban 2020. 
április 20. napjától ügyeleti ellátást biztosít az alábbi 
feltételekkel: 
a) Ezen időszak alatt az intézmény kizárólag 

gyermekfelügyeletet biztosít azon szülő/törvényes képviselő 
gyermekei számára, aki más formában nem tudja megoldani 
gyermeke felügyeletét. 

b) Az intézmény azon - a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre 
tekintettel - gyermeknek az ellátását tudja biztosítani, akinek 
a szülője/törvényes képviselője olyan helyen dolgozik, ahol 
elengedhetetlen a személyes jelenléte, vagy a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. 

c) Az ügyeleti csoport/ok/ban maximálisan 5 gyermek 
befogadása történhet. 

d) A GYES-en, GYED-en lévő szülő/törvényes képviselő a 
gyermekére/gyermekeire nem veheti igénybe az intézmény 
ügyeleti ellátását. 

e) A gyermeket legfeljebb 1 fő kísérheti az épület bejáratáig, 
ahol „zsiliprendszer” elven a pedagógusok fogadják az 
apróságokat. 

f) A szülőnek/törvényes képviselőnek az ügyeleti ellátásra 
történő tényleges jelentkezéskor nyilatkoznia szükséges az 
alábbiakról: 
fa) a gyermekkel együtt élő szülő(k) vagy egy háztartásban élő 
egyéb hozzátartozó az elmúlt két hétben külföldön nem 
tartózkodott; 
fb) a gyermek vagy a vele egy háztartásban, családban élő 
személy nem lázas, nem mutat légúti megbetegedést; 
fc) az óvodai ellátás szervezhetősége érdekében várhatóan 
milyen ellátási formára tart igényt; 
fd) a szülő/törvényes képviselő munkahelyéről, beosztásáról 
és munkarendjéről; 
fe) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságáról. 

     
                                       
Bereczkiné Papp Krisztina  
 aljegyző 
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Étkeztetési díjak, TOP-projektek, 
gimnáziumi névváltozás 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét a 
kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján a 
polgármester gyakorolja, így a képviselő-testület összehívására március 
11. napja óta nincs lehetőség.  
 

Ottó Péter polgármester a szükséges döntéseket a képviselők véleményének, 
javaslatainak figyelembevételével, valamint az önkormányzati társulásokat érintő 
önkormányzati rendeleteket a társulásban részt vevő önkormányzatok 
polgármestereinek véleményező döntését követően hozta meg. 

Rendeletek hosszú sorának felülvizsgálatára került sor. A közterületek 
használatáról szóló önkormányzati rendelet szerint a veszélyhelyzet idején a lakosság 
ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység mentessé válik 
közterület-használati díjfizetés alól. 

Megállapításra került a bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltsége és a bölcsődében 
alkalmazandó intézményi térítési díj mértékének a felülvizsgálata is megtörtént a 
kapcsolódó rendeletben. Április 1-től az egy ellátottra jutó napi térítési díj a 
bölcsődében 3235 forint, azonban ezen díjat az ellátást igénybe vevőknek a 
továbbiakban sem kell megfizetniük. 

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott személyes gondoskodás 
körébe tartozó szolgáltatásainak az ellátásokhoz tartozó önköltsége – a polgármester 
által hozott határozatban – szintén meghatározásra került, továbbá ezen ellátási 
formákhoz (így például szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékosok 
nappali ellátása) kapcsolódó intézményi térítési díjak felülvizsgálata is megtörtént.  

A vendégétkeztetés térítési díjaiban is változás történt, melyre azért volt szükség, 
mert a járványhelyzetben az ebéd elvitele az önkormányzati konyhákról egyszer 
használatos edényzetben történik, melynek költségével, bruttó 130 forinttal 
megemelkedett a díj összege.  

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata is megtörtént. Rászorultsági feltétel került beépítésre a rendeletbe 
azon ellátáshoz, amelynél jövedelemhatár meghatározására korábban nem került 
sor, továbbá pontosítások is történtek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az 
esetenként megállapított rendkívüli települési támogatás minimális összege 
emelkedett. 

Egyetértését fejezte ki a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével és névváltozásával kapcsolatban Zirc 
város polgármestere. Az intézmény csetényi telephelyén az alapfokú művészeti 
iskolában képző- és iparművészeti ág, azon belül grafika és festészet tanszak 
indítására kerülne sor, valamint megváltozna az iskola neve. Az új elnevezés III. Béla 
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola 
lenne. Az átszervezéshez, névváltozáshoz az oktatási intézmény 
ingatlantulajdonosának, Zirc Városi Önkormányzatnak a jóváhagyására is szükség 
van.  

A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos polgármesteri döntések is 
születtek. Eredménytelennek bizonyult a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” 
című projekt vonatkozásában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás, új eljárás indítására került majd sor. A beruházás az apátság előtti terület 
fejlesztését és a Reguly Múzeum ingatlanán termelői piac kialakítását célozza. A 
„Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című projekt keretében a Reguly Múzeumhoz 
kapcsolódó mobiliák beszerzésére irányuló, folyamatban lévő nyílt közbeszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok érvényességéről született közbenső döntés. Az 
iparterület infrastrukturális fejlesztését célzó beruházás keretében az új iparterület 
helyeként kijelölésre került telek útkapcsolatának, közműkapcsolatainak kiépítésére 
vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére választotta ki a vállalkozást az 
önkormányzat.  

Elfogadásra került Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
programja a 2020-2024. évekre vonatkozóan, a Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB. 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi 
munkaterve, valamint Zirc Városi Önkormányzat módosított Beszerzési Szabályzata 
és a 2020. évi közbeszerzési terve.  

Az év végi korrekciók végrehajtásával módosult a Zirci Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi költségvetése. A főösszeg csökkent, 210 469 000 forintban került 
rögzítésre. 

Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói döntések is születtek. 
Detre Anita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság nem képviselő tagja a „Zirciek az 
óvodás gyermekekért” Alapítvány és a Reguly Iskoláért Alapítvány javára mondott le 
honoráriumáról. Mindkét alapítvány 30 211 forint összegű támogatásban részesül a 
felajánlás eredményeként. (kg) 

A HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV 

HULLADÉKGYŰJTÉS 
IDŐPONTJAI 

 
 

A "VHK" Veszprémi 
Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
tájékoztatja a lakosokat, hogy 

minden hónap utolsó keddjén és 
szerdáján végezzük Zircen a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtést. 
 

Az egyes utcák gyűjtési napja a 
következők szerint alakul: 

 
2020. április 28. KEDD: 
Ady E. utca, Alkotmány utca, 

Állomás utca, Álmos köz, Árpád 
utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, 

Bányász utca, Batsányi J. köz, 
Bercsényi M. utca, Bér J. utca, 

Borzavári út, Cuha utca, Csikász I. 
köz, Deák F. utca, Egry J. utca, 

Erdész utca, Erdőalja utca, Faller J. 
utca, Fáy A. utca, Gábor Á. utca, 

Győri utca, Hársfa utca, Hűség utca, 
III. Béla utca, Jókai M. utca, 

Kálvária utca, Kisfaludy köz, Kőrösi 
Csoma S. utca, Liget köz, Liliom 
köz, Lóczy L. utca, Nagy L. utca, 

Pázmándy utca, Péch A. utca, Piac 
tér, Pintérhegyi erdősor, Rákóczi 
tér, Selmeci utca, Simon I. utca, 

Szabadság utca, Szeptember 6. utca, 
Szesztra utca, Szikla utca, Táncsics 
M. utca, Üdülő utca, Vadász utca, 
Vak Bottyán utca, Vásártéri utca, 

Vasút sor, Vasvári P. utca, Vitális I. 
utca, Vitális utca, Zrínyi M. utca. 

 
2020. április 29. SZERDA: 

Akácfa utca, Arany J. utca, 
Bakonybéli utca, Bartók B. utca, 
Békefi A. utca, Béke utca, Berek 
utca, Boksa utca, Ciklámen utca, 

Damjanich J. utca, Eötvös K. utca, 
Erzsébet királyné utca, Esterházy 

utca, Fenyőfa utca, Forrás köz, 
Gyóni G. utca, Háromhegyi utca, 
Hóvirág utca, Hunfalvy P. utca, 

Irtás utca, Jánostanyai utca, József 
A. utca, Kápolna utca, Kertész utca, 

Kinizsi P. utca, Kodály Z. utca, 
Kórház utca, Kossuth L. utca, 

Kőrisfa utca, Kőris utca, Köves J. 
utca, Köztársaság utca, Liszt F. utca, 
Luksz S. utca, Malom utca, Március 
15. tér, Mayer-tó utca, Munkácsy M. 

utca, Pacsirta utca, Pápay J. utca, 
Park utca, Petőfi S. utca, Pipacs 

utca, Reguly A. utca, Rómer F. utca, 
Semmelweis F. utca, Som utca, 
Széchenyi utca, Thury Gy. utca, 
Tölgyfa utca, Tövis utca, Tőzike 
utca, Viola utca, Wathay F. utca. 
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Anyagi támogatások 
a járványhelyzetben 
 
Több helyről is kapott pénzbeli támogatást az elmúlt 
időszakban Zirc Városi Önkormányzat a 
járványhelyzettel összefüggő költségek viseléséhez.  
 
 
     Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője 
100 000 forintos támogatást adományozott az önkormányzat 
részére. Hasonlóképpen tett Irmes Zsolt veszprémi vállalkozó 
is, aki ugyanekkora összegű támogatást nyújtott, ezen felül 
jelentős mennyiségű ásványvíz-felajánlást is tett a védekezési 
feladatokban résztvevők ellátásának érdekében.  
     Az önkormányzat az első pénzbeli támogatásról szóló 
megállapodást a Zirci Országzászló Alapítvánnyal kötötte 
meg, a helyi civilszervezet szintén 100 000 forintot biztosított 
a városnak az új koronavírus-járvány során felmerülő 
védekezési feladatok ellátására. 
     Az adományozók egyaránt fontosnak tartják, hogy a 
veszélyhelyzettel összefüggésben tett intézkedéseiben – elvi 
és erkölcsi támogatásuk mellett – anyagi támogatást is 

nyújtsanak a Zirc Városi Önkormányzatot terhelő költségek 
viseléséhez. 
     Ottó Péter polgármester ezúton is köszönetét fejezi ki 
minden anyagi-, eszköz- és munkafelajánlást tevő, 
támogatást biztosító szervezetnek és személynek. 
 

Irmes Zsolt vállalkozó, Ottó Péter polgármester és dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési képviselő aláírják a támogatási 
szerződéseket a Városházán 

 

 

Szájmaszkok és a jótékonysági vásár adománya 
 
Riport a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjével 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 
     Azok a munkatársak, akiknek a megváltozott helyzetben felszabadult egy kis 
idejük, nekiláttak a szájmaszkok készítésének. A hiánycikknek számító eszközhöz az 
anyagot a zirci önkormányzat megbízásából és költségvállalásával szerezték be. Zirc 
városa térítésmentesen biztosítja a lakók számára a maszkokat, az ezzel kapcsolatos 
igényeket a 06/20/563-20-70-es telefonszámon vagy a 
segitokezekzirc@gmail.com e-mail címen lehet jelezni.  
     Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy az intézmények, civilek összességében 
már közel 3000 maszkot varrtak, ebből szállítottak ki házakhoz, juttattak el többek 
között a sürgősségi feladatot ellátók, a helyi boltok dolgozói részére. Maszkok 
továbbra is vannak még készleten, tudnak biztosítani, és igény szerint folytatják a 
varrást. Nagyné Fáró Katalin megemlíti azt is, hogy nemcsak a munkatársaik, hanem 
a „Gyűszűkék” Foltvarró Klub tagjai, a helyi óvoda dolgozói is készítenek 
szájmaszkokat az általuk biztosított alapanyagból, és másokról is tud, akik tőlük 
függetlenül, önkéntesen vállaltak ilyen tevékenységet a városban.  
     A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ a tavalyi évben megszervezte a 
karácsonyi jótékonysági vásárt. Az intézmény vezetője akkor még nem gondolta, 
hogy az abból befolyt adományra minden eddiginél nagyobb szükség lehet. 
Harmincegyezer forint értékben vásároltak tartós élelmiszert, higiéniai termékeket, 
amivel elsősorban azokat a családokat szeretnék segíteni, akik a járványhelyzet miatt 
nehéz gazdasági körülmények közé kerültek. Az ünnepek előtt hat csomagot juttattak 
el egyedülálló személyeknek. Az igényeket a fenti elérhetőségek egyikére várják, a 
csomagokat pedig eljuttatják az igénylők részére.  

 

 
 
Nagyné Fáró Katalin a tartós 
élelmiszerekkel, amiket a 
karácsonyi jótékonysági vásár 
során befolyt adományból tudtak 
beszerezni – az akció 
megszervezésekor még nem 
tudták, hogy aktualitása lesz a 
segítségnek 

 
Szöveg, kép: Kelemen Gábor 

Összefogással 
kézbesített 
csomagok 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 
 
     Összesen hatvankilenc csomag 
készült el, ami tartós élelmiszert, 
mosógélt, a gyerekeknek csokitojást 
és piros tojásfestéket tartalmazott. A 
legrászorultabbak egy zirci vállalkozó 
adományaként burgonyacsomagot is 
kaptak – tudtuk meg a segélyszervezet 
helyi vezetőjétől. 
     A rászorultak megsegítésében 
együttműködő közösségek a 
járványhelyzetben másként is nyújtják 
segítő kezüket, hiszen közülük többen 
szájmaszkokat is készítenek önkéntes 
alapon. (kg) 

 

 
 
A képen Kőfalvi Annamária, a Zirci 
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 
munkatársa házhoz szállítja és átadja a 
csomagot ifj. Strasszer Lajosné részére  
 
(Fotó: Róthweil Judit) 

mailto:segitokezekzirc@gmail.com
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Felkészültek a veszélyhelyzetre 

Nincs megbetegedés a Szent Bernát Idősek Otthonában 
 
Az idősek otthonára vonatkozóan a veszélyhelyzet 
kihirdetését követően folyamatosan születnek 
ajánlások, kiadott kormányhatározatok, 
kormányrendeletek, ágazati útmutatók, a Kormány, 
minisztériumok és az Operatív Törzs részéről. 
Hubert-Takács Réka, a zirci Szent Bernát Idősek 
Otthona igazgatójának beszámolója.  

 
– Miután az Idősek Otthona 80 engedélyezett 

férőhelyszámmal rendelkezik, valamint egy mosodával és egy 
300 adagos főzőkonyhával, a kialakult helyzetre való 
tekintettel, illetve ellátottaink biztonságára való fokozott 
figyelemmel, saját jogkörben eljárva, az intézmény 
működtetésével kapcsolatosan további intézkedések 
megtételét tartottam szükségesnek.  

Az otthon konyhája elsősorban ellátottaink részére 
biztosítja a napi ötszöri étkezést, ugyanakkor külsős étkezők 
számára is biztosítjuk az ebéd fogyasztásának, illetve 
elvitelének lehetőségét. 2020. március 12. napjától a külsős 
étkezők részére megszüntetésre került az étel helyben történő 
fogyasztása, illetve a koronavírus-fertőzés kivédése 
érdekében az ételhordóban történő elvitel lehetősége is.  
Természetesen a külsős étkezők előzetesen tájékoztatásra 
kerültek a változásokról. 

Március 12. napjától azon étkezők részére, akik a 
továbbiakban is igénybe kívánják venni a szolgáltatást, 
egyszer használatos ételtároló dobozban tudjuk biztosítani az 
étel elvitelét, a dobozok beszerzéséről intézményünk 
gondoskodik. A kiadagolt, bedobozolt ételt közvetlenül az 
épületbe belépve, az erre a célra kihelyezett asztalról tudják 
elvenni. Az épületbe egyszerre egy személy léphet be, majd az 
ételdoboz elvételét követően mihamarabb távoznia kell. Az 
étel elvitelére csak és kizárólag 11.00 órától 14.00 óráig van 
lehetőség, nem áll módunkban tárolni, épületen kívülre 
kihelyezni ételt.  

Ez az intézkedés a koronavírus-fertőzés elkerülése miatt 
nagyon fontos, hiszen csökkenteni, illetve ki kell zárni 
minden lehetséges módon azt, hogy az otthonba bejöjjön a 
vírus. A konyhának működnie kell, hiszen 80 ember ellátását 
biztosítja. 

Az Emberi Erőforrások minisztere, dr. Kásler Miklós 
március 22-én kiadott egy Útmutatót a koronavírus 
terjedésének megelőzése és a kockázatok csökkentésére 
szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények részére. 

Az Útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkészítettem 
az Otthonra vonatkozó eljárásrendet, a koronavírus 
esetlegesen járványos méretekben előforduló 
megbetegedések elleni védekezésre, a továbbterjedés 
megakadályozására, melyben részletesen meghatározásra 
kerültek azon feladatok, melyeket minden dolgozónak a saját 
szakmaterületén be kell tartania, illetve amely feladatokat az 
intézmény működtetése kapcsán szükséges elvégezni. Az 
Útmutató többek között rendelkezik arról, hogy 
intézményünk nem tagadhatja meg az ellátott egészségügyi 
intézményből történő visszaérkezését, ha az egészségügyi 
intézménybe történő felvétele közvetlenül az 
intézményünkből történt. Ebben az esetben a gondozottunk 
ellátását 14 napig elkülönítetten kell biztosítani.  

Az Útmutató rendelkezik továbbá a betegség tüneteit 
mutató gondozott elkülönítéséről, izolációs terv elkészítéséről 
azokra az esetekre, amikor a vírus megjelenik az Otthonban. 

Kétirányú védekezés szükséges: egyfelől az egészségügyi 
intézményekből visszaérkezettek elkülönítése, másfelől a 
koronavírus-fertőzés gyanús, vagy fertőzött ellátott 
elkülönítése. Intézményünk a szükséges intézkedéseket a 

rendeleteknek megfelelően végrehajtotta. Mind izolációs 
tervvel, mind pedig infekciókontroll szabályzattal 
rendelkezünk a koronavírus-járvány kapcsán, ezeket az 
Otthon elkészítette.  

Az Otthonra már márciustól érvényes látogatási, és a lakói 
részére elrendelt kijárási tilalmakról, valamint az Otthonban 
a koronavírus miatt kiemelten fontos szabályok betartásáról 
tájékoztatásra kerültek a gondozottak. 

A szociális munkatársaink a fokozott mentális terhelés 
okán különböző kiscsoportos foglalkozásokat tartanak, 
melyek során folyamatosan felhívják lakóink figyelmét az 
egymástól betartandó 1,5 méter szociális távolság 
megtartására, továbbá a folyamatos kézfertőtlenítés, 
kézmosás fontosságára. Nem csak a szociális munkatársak, 
hanem az ápoló-gondozó kollégák is segítséget nyújtanak 
részükre, megmutatják a helyes kézmosás, kézfertőtlenítés 
technikáját. Az előbb elhangzott szabályok betartása mellett 
lakóink használhatják az Otthon belső udvarát, természetesen 
levegőzhetnek, sétákat tehetnek, használhatják az udvaron 
elhelyezett padokat, székeket, a friss levegőn tartózkodást 
kényelmesen eltölthetik. Kialakítás alatt van idős lakóink 
hitélet-gyakorlásának biztonságos formája is. 

A gondozottak számára nehezen elviselhető, hogy a 
hozzátartozóikat nem láthatják bizonytalan ideig, napi 
tevékenységeikben is korlátozottak, nincsenek meg a 
megszokott rendezvények, teadélutánok, szociális 
találkozások lehetőségei, ezért a mentális támogatás 
biztosítására is fokozott figyelmet kell fordítani.  

A védőfelszerelések tekintetében elmondható, hogy 
intézményünkben – a fenntartó Zirci Ciszterci Apátságnak 
köszönhetően – minden szükséges védőfelszerelés, 
fertőtlenítőszer rendelkezésre áll. Szeretném megragadni az 
alkalmat és megköszönni mindazoknak, akik a felhívásunkra 
varrtak, és eljuttattak részünkre textil szájmaszkokat. 

Természetesen ahhoz, hogy a védekezéshez szükséges 
minden szabály betartásra, betartatásra kerüljön, a dolgozók 
oktatásban kellett, hogy részesüljenek. A helyes fertőtlenítési, 
kézmosási technikák elsajátítása, izolációs szobában történő 
szigorú szabályok betartása, védőfelszerelések megfelelő 
használata, azok fertőtlenítése kapcsán részesültek 
oktatásban, melyeket dr. Buda Imre háziorvos és az Otthon 
vezető-ápolója, Bangár Enikő hajtott végre. 

Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt idősotthonok 
rendkívüli ellenőrzése kapcsán annyit tudok mondani, hogy 
tudomásunk van arról, hogy ez meg fog történni, annak 
időpontjáról értesítést még nem kapott az Otthon. 

Minden olyan intézkedést, amelyet elrendeltek, azt 
szigorúan próbáljuk betartani, betartatni, mind a 
hozzátartozók és a gondozottak, mind pedig a kollégák 
vonatkozásában. 

Ez idáig koronavírusos megbetegedés nem volt az 
Idősotthonban, sem a dolgozók, sem a gondozottak között. 

Elismerésre méltó, és ezért köszönetemet szeretném 
kifejezni a kollégáim felé, hogy ebben a nagyon nehéz 
időszakban kitartanak. A rájuk nehezedő felelősséget viselik, 
a szabályokat betartják, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a 
jelenleg 73 gondozott ellátása ebben a veszélyhelyzetben az 
előírásoknak megfelelően valósulhat meg, és egyben köszönet 
idős lakóinknak is, hogy megértést tanúsítanak az 
intézkedések kapcsán. Természetesen vannak olyan 
gondozottak, akik állapotukból fakadóan nem tudják az új 
szabályokat megfelelően értelmezni, ezekben az esetekben 
komoly felelősség hárul a szociális munkatársakra, akiknek a 
segítsége révén az adódó problémák sikeresen megoldásra 
kerültek ezidáig. 



6          ZIRC ÉS VIDÉKE                                                          2020. április 24.  

 

„Vigyázzatok a Szövetkezetre!” 
 

A közelmúltban elhunyt Pell Rudolfra, Zirc Város Díszpolgárára emlékezünk 
 
2020. március 27-én, életének 92. évében, türelemmel 
viselt, hosszú betegsége után elhunyt Pell Rudolf, Zirc 
Város Díszpolgára, a Zirci ÁFÉSZ korábbi elnöke, 
városunk és a térség köztiszteletben álló polgára. 
Fotókkal, riportokkal tisztelgünk az emléke előtt.   
 
Pell Rudolf 1928. december 12-én született Budapesten. 
Kereskedő, kereskedelmi üzemgazdász volt. 1953-ban kötött 
házasságot Odri Júlia postafőellenőrrel. Tanulmányai során 
1964-ben elvégezte a veszprémi Közgazdasági Technikumot, 
majd 1976-ban a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskolát. 1949–1950-ben a Vegyianyag Nagykereskedelmi 
Vállalat tisztviselője, 1951-től 1954-ig a veszprémi Mezőgazdasági 
Szövetkezeti Vállalat (MESZÖV) előadó-ellenőre, 1954 és 1989 
között a Zirci Földművesszövetkezet és jogutódja, az ÁFÉSZ 
elnöke volt. 1990-ben vonult nyugdíjba. Országos tanácstagja és 
elnökségi tagja volt a Fogyasztási Szövetkezetek Országos 
Szövetségének, társadalmi elnöke, elnökségi tagja a 
Mezőgazdasági Szövetkezeti Vállalatnak. Több kitüntetéssel is 
elismerték a munkásságát, 1970-ben „SZÖVOSZ kiváló dolgozó”, 
1972-ben a „Belkereskedelem kiváló dolgozója”, 1997-ben 
„SZÖVOSZ Életút” elnevezésű díjat kapott. 1989-ben az elsők 
között tüntették ki a „Zirc Város Díszpolgára” címmel.     
 
Korábbi munkatársai közül többen is megemlékeztek Pell 
Rudolfról. Elsőként Taferner Józsefné, az ÁFÉSZ-jogutód Zirc-
Coop Zrt. elnök-igazgatójának gondolatait közöljük.   
– 1984. augusztus 24-én kerültem a Zirc és Vidéke ÁFÉSZ-hez, 
anyagkönyvelőként. Közvetlen főnököm ekkor dr. Katona 
Péterné, a főkönyvelő Somogyi József volt. 
Rudi bácsival közvetlen munkakapcsolatban nem álltam, 
azonban annak nagy szerepe volt, hogy Rudi bácsi ismerte a 
nővéremet (ő már akkor itt dolgozott), nagybátyámat (helyi 
intéző bizottsági tag). Rudi bácsi mindig azt mondta, hogy a 
szövetkezet egy nagy család, elsősorban olyan embereket 
alkalmazott, akiknek ismerte a családtagjait vagy valamilyen 
kötödése volt a szövetkezethez. 
Keménykezű vezető volt, emellett végtelen jószívű EMBER. 
Híres volt a gyerekszeretetéről. 
A munkát mindig megkövetelte, ha adódott ebből kifolyólag 
közte és a munkatársai közt valamilyen konfliktus, azzal 
kapcsolatban akkor, és ott, elmondta a véleményét, azonban a 
következő nap már ment minden a régi mederben. Mindenkinek 
adott még egy esélyt. Az embereket egyformán kezelte, mindig a 
munkája alapján ítélte meg.  
Nevéhez fűződik Zircen, valamint a környező falvakban 
megépített – abban az időben modernnek számító – boltok, 
italboltok kiépítése. Az elmúlt évtizedek alatt az italboltoktól meg 
kellett válnunk, azonban a környező falvakban még azokat a 
boltokat üzemeltetjük, melyben az ő keze és munkatársai 
kezének a nyoma van. Sokat dolgoztak fizikailag is a boltok 
építésénél Rudi bácsival. 
Rudi bácsi mindig nyitott volt az újdonságokra, elsőként próbálta 
ki a technikai újdonságokat is. A Zirc és Vidéke ÁFÉSZ 
működését mindig jó példaként emlegették országosan.  
1989-ben nemcsak ő, hanem meghatározó vezető pozíciókból is 
nyugdíjba vonultak (főkönyvelő, pénzügyi osztályvezető). 
Visszatekintve arra az időre, úgy gondolom, hogy a vezetőváltás 
az ő vezényletével gördülékeny volt. Szakítva a tradíciókkal – „ő 
következik” –, bizonyos pozíciókba fiatalokat engedett.  
Szerencsére úgy alakult személyes kapcsolatunk, hogy 
nyugdíjazása után is hol az irodában, hol az otthonában 
átbeszéltük a szövetkezeti dolgokat. Miután ágyhoz kötött beteg 
lett, látogatásaim során is a napi ügyekről érdeklődött. Úgy 
hívott, hogy „Leány”! Ezt megtiszteltetésnek vettem, hiszen 
éreztem a bizalmát. Szívén viselte az utolsó pillanatig 
„szövetkeetünk” (így mondta) sorsát. „Vigyázzatok a 
Szövetkezetre”! – minden látogatásom végén ez volt a 
búcsúszava.  

Mindig nagyra tartottam az emberségét, becsültem benne, hogy 
méltósággal viselte ágyhoz-kötöttségét. Szellemileg frissen 
maradt, időskorában megtanulta kezelni a számítógépet, skypolt, 
internet-bankolt!  
Nagy tisztelettel búcsúzunk Tőle, nyugodjon békében! 
 
Szemmelveisz Ferenc az ÁFÉSZ házilagos építőbrigádjának a 
vezetője volt 1979-től. – Az első emlékem Rudi bácsiról, amikor a 
’70-es évek közepén megkereste a Vegyesipari Szövetkezetet 
(akkor ott dolgoztam) megrendelési szándékkal, hogy az ÁFÉSZ 
részére építsünk fel a volt tűzoltószertár helyén egy kétszintes 
áruházat. Az építkezési tervekkel kapcsolatos megbeszélésen 
találkoztam vele először, mintegy határozott, céltudatos 
emberrel. 
A későbbiekben a dolgok úgy alakultak, hogy az ÁFÉSZ 
meghirdetett a házilagos építő brigád vezetésére egy állást, 
amelyre jelentkeztem. Itt ismertem meg jobban a személyét. Idő 
kellett hozzá, hogy elfogadjon, nagyok voltak az elvárásai, mind 
emberi, mind a munka területén. Amikor meggyőződött arról, 
hogy tudok teljesíteni, elfogadott. Egyre többet bízott rám és 
hagyott önállóan dolgozni. Nagyon jó vezető volt.  
Nem véletlen, hogy a zirci ÁFÉSZ az ország szövetkezetei között 
minden évben az első öt között szerepelt. Őt bízták meg az 
ÁFÉSZ-egyesülések vezetésével, amikor a zirci ÁFÉSZ-hez 
csatlakozott a bakonybéli, csetényi, bakonyszentlászlói ÁFÉSZ. 
Nagy gondot fordított az üzletek korszerűsítésére, esztétikai 
állapotára, az állandó tisztaság fenntartására. Gyakran 
ellenőrzött személyesen, bevezette a tavaszi és az őszi 
nagytakarítást is. Ellenőrzés után jutalmazott, dicsért. 
A ’60-as évek végén a boltok korszerűsítése és az újak építéséhez 
szükséges pénz fedezetére bevezette a tagi kölcsön intézményét, 
ez, mint az országos elnökség tagjának, nagy küzdelmébe került, 
hogy az általa kitalált új formát engedélyezzék. Mivel a 
befogadott ÁFÉSZ-ek üzletfejlettségi szintje nem érte el a zirciét, 
így nagyon sok építési feladat adódott. Éves szinten 1-2 új építése 
és 3-4 régi bolt felújítása történt meg a napi karbantartások 
végzése mellett, amiket ő rendszeresen ellenőrzött. Az 
építőbrigádok mellé a központi irodából rendszeresen kellettek 
férfi dolgozók a segédmunka végzésére. Azt elvárta, hogy ő is 
beosztásra kerüljön.  
Személyzeti politikájában hűen követte azt az elméletét, hogy 
családok dolgozzanak az ÁFÉSZ-nál. Sok esetben a gyerekek 
vették át a boltokat a szülőktől.   
Nagyon szerette a kisgyerekeket, az idősekre külön gondot 
fordított, családias légkört épített ki.  
A szövetkezet irányításában szerette a belső dolgozók kiemelését, 
ha nem volt erre lehetősége, csak akkor választott külső 
személyt.  
Nagyon sokat segített a zirci tanácsnak a fejlesztések 
finanszírozásában, így például a Patkó előtti parkoló építésében, 
a negyvenlakásos beruházásokhoz történő hozzájárulásban.  
Hosszú ideig meghatározó mecénása volt a szövetkezeti 
munkáskórusnak, az ő kapcsolatai révén épült ki a pohlheimi 
kóruson keresztül a várossal való kapcsolat. 
 
Adlovitsné Holdinger Teréz 1968-tól volt a Zirci ÁFÉSZ 
alkalmazottja, 1975-ben került az áruházhoz, ahol különböző 
beosztásokban dolgozott, hosszú éveken át az áruház 
vezetőjeként. – Korrekt vezető volt, aki szemtől szembe számon 
kérte a munkát, ugyanakkor el is ismerte azt. Előremutató volt 
Pell Rudolf gondolkodása, elnöksége alatt több példaértékű 
fejlesztés is megvalósult, nem véletlen, hogy országos 
elismertségre is szert tett. Fejlődött a vendéglátás, kiépült a 
bolthálózat, háromszintes áruház működött Zircen, mintegy 40-
50 dolgozóval. Jó kapcsolatokat ápolt, és nagy hangsúlyt 
fektetett a tanulók szakképzésére is. Több olyan családról van 
tudomásom, akiknél generációról generációra öröklődött a 
kereskedői szakma, egy-egy üzletnek a vezetése. Kevés ilyen 
ÁFÉSZ volt, amelyet ennyire a szívén viselt valaki – összegzi a 
gondolatait. (A cikk a következő oldalon folytatódik.)  
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Pell Rudolfnak a városi kórus megalapításában és 
támogatásában is elévülhetetlen érdemei vannak. Péczi Katalin, 
a Zirci Városi Vegyeskórus oszlopos tagja saját tapasztalatai és 
a régi kórustagoktól hallottak alapján emlékezett meg az egyik 
legfőbb mecénásukról.  
– Amikor a kórus 1977-ben megalakult, azért lett Szövetkezeti 
Munkáskórus a neve, mert a helyi szövetkezetek, elsődlegesen a 
zirci ÁFÉSZ – aminek akkor Pell Rudolf volt a vezetője – 
támogatta. Sok-sok hazai fesztivál volt, ahová a kórus az ÁFÉSZ 
jóvoltából jutott el. Amikor 1980-ban a grüningeni (Pohlheim) 
kórus magyar kapcsolatot keresett, a MESZÖV megyei központja 
a zirci kórust találta erre megfelelőnek, mert sikeresen szerepelt 
a hazai találkozókon. Persze a minőségi szakmai munka nem lett 
volna elegendő a külföldre történő utazáshoz, így a 
kóruskapcsolatból sem lett volna semmi, ha Pell Rudolf az 
ÁFÉSZ vezetőjeként nem vállalja fel ezeknek az utaknak a 
maximális támogatását. A szövetkezet dekoratőr csapata 
készítette a dekorációt, ha jött a német kórus, a Patkóban volt 
a teljes étkeztetés, a kórustagok csak a szálláshelyet biztosították 
otthonaikban. A külföldi utakat teljes mértékben az ÁFÉSZ 
szervezte és fizette, a kórusnak annyi dolga volt, hogy ott legyen 
és énekeljen, persze azon a színvonalon, amit elvártak. Abban az 
időben a kórusruhákat is az ÁFÉSZ csináltatta. Ez egy nagyon jó 
együttműködés volt, és sikeres is, hiszen az első találkozó után tíz 
évvel, 1990-ben Pohlheim és Zirc testvérváros lett.  
– Rudi bácsi nyugdíjasként is támogatta a kórust, amíg egészsége 
engedte, eljött a koncertekre, rendezvényekre. Sosem jött üres 
kézzel, ha valamire gyűjtöttünk (ruha, utazás, CD stb.)  arra is 
mindig jó szívvel adakozott. Azt gondolom, hogy Rudi bácsi 
meglátta az értéket a kórusban, amiről úgy gondolta, hogy ezt 
érdemes támogatni, és mivel a pozíciójából adódóan lehetősége 
volt rá, ezt meg is tette. Később is, amikor 90 éves lett, a pénzt, 
amit akkor kapott, szétosztotta a Zircen működő civilszervezetek 
között. Rudi bácsi aktív támogatása nélkül nem lett volna a 
kórus, nem lett volna olyan sikeres a működés sem, és talán 
német testvérvárosi kapcsolat sem lett volna ilyen formában. 
 
Illés Ferenc ny. múzeumigazgató, városunk díszpolgára is 
elismerően méltatta a tevékenységét.  
– Pell Rudolf az ÁFÉSZ elnökeként minden napját 
alkotószellemben élte meg. Az 1970-es évekre Zirc és 
környékének kereskedelmi ellátását kisvárosi szintre emelte. 
Kiemelt eseménynek számított a zirci ABC Áruház megépítése. 
Ezt a nagy építési feladatot saját erőből kezdték el, először csak 
egy földszintes épületet építettek, amelyet annak átadása után 
már működtettek. Szenzációnak számított az önkiszolgálás 
bevezetése. A lakosság „szabadnak” érezte magát az Áruházban, a 
vásárlóközönség megkedvelte az önkiszolgáló rendszert. Amikor 
az ÁFÉSZ vezetősége látta, hogy az újszerűség meghonosítható, 
felkészültek az Áruház emeletráépítéséhez. Ezt is önerőből 
gondolták felépíteni. Az ÁFÉSZ Építési Csoportja volt a „motor”, 
akikhez a dolgozók társadalmi munkára csatlakoztak. Pell Rudolf 
munkásruhában ment a dolgozókkal együtt culágermunkára. 
Úgy épült fel az emelet, hogy közben a földszinten az élelmiszer-
részleg zavartalanul működött. Vidéken is hasonló felfogásban 
fejlődött tovább a kereskedelem. Az ÁFÉSZ keretében termelői 
szakcsoportok alakultak, amelyeknek a termékeit elfogadható 
árfekvésben átvették és értékesítették. 1985-ben kialakította a 
szeszmentes Randevú Cukrászdát, ahol a Reguly Klub, később a 
Reguly Társaság tartotta havonta az összejöveteleit. Ő is tagja 
volt ennek a közösségnek. 1988-ban kezdeményeztem a Békefi 
Antal Bakonyi Honismereti és Művelődési Társaskör alapítását, 
és ennek a közösségnek is tagjai lettek a feleségével együtt, a havi 
összejöveteleken mindig jelen voltak. 
– A Bakony turizmusában is jelentős volt Pell Rudolf szerepe. 
Zirc várossá nyilvánításának időszakában kapcsolatba került – 
turisztikai ügyben – az NSZK-ban Pohlheim város 
polgármesterével. Több nyugatnémet, és NDK-s csoport érkezett 
Zircre, az ÁFÉSZ szervezte meg számukra a zirci fizetővendég-
szolgálatot. Szorgalmazta a Pohlheim várossal felveendő 
testvárosi kapcsolatot. 
 

Zirc Városi Önkormányzat Pell Rudolfot, Zirc 
Város Díszpolgárát saját halottjának tekinti, 
búcsúztatására későbbi időpontban kerül sor.  

 
Pell Rudolf kitüntetéseinek egyike  

 
 

 
1986-ban Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter érkezett 
Zircre. A fenti kép az áruház emeletén készült, középütt 
látható Pell Rudolf, balról Adlovitsné Holdinger Teréz, az 
áruház vezetője 
  

 

 
Értekezlet a Patkó Vendéglőben. A pult mögött, szemből Titz 
József, a Patkó akkori vezetője látható. Pell Rudolf beszél, vele 
szemben Lővitusz Károly MESZÖV-elnök, mögötte, a zászlótól 
balra Adlovits István, a Zirci ÁFÉSZ pénzügyi osztályvezetője 

 
 
 
A cikk elkészítéséhez nyújtott segítségért a fenti 
riportalanyokon kívül köszönetünket fejezzük ki Stenger 
Katalinnak, a Zirc-Coop Zrt. kereskedelmi vezetőjének és Répás 
József helytörténeti kutatónak.    

 
 

Összeállította: Kelemen Gábor 
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„Csak olyat írj le, ami 
szúr és meglep.” 

 

(A Magyar Költészet Napjának margójára) 
 

 
1964 óta ünnepeljük 
április 11-én, József Attila 
születésnapján a MAGYAR 

KÖLTÉSZET NAPJÁT. A 
„költőóriás” életműve 
megkerülhetetlen 
teljesítmény mind a 
költőutódok, mind a 
művészettel foglalkozók 
számára.  
 

Kevesek tudják, hogy létezik a KÖLTÉSZET VILÁGNAPJA is, 
ami március 21-ére esik. Naima Tabet, a marokkói oktatási, 
kulturális és tudományos nemzeti bizottság főtitkára vetette 
fel 1998-ban egy UNESCO-hoz intézett levelében a 
nemzetközi költészeti nap kijelölését. 1999. november 18-án 
az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét, az 
északi félteke tavaszának első napját nyilvánította a Költészet 
Világnapjává, melyet minden ország a saját eszközeivel, a 
nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és 
civil szervezetek bevonásával ünnepelhet meg. 

Szomorú tény, hogy napjainkban már nem annyira 
divatos verseket hallgatni vagy olvasni. Azonban vannak 
olyan költemények, melyek mindenkiből különböző 
érzelmeket, katartikus élményt váltanak ki, korra, nemre való 
tekintet nélkül – valahol ebben rejlik a költészet lényege. Sok 
vers mondanivalója több év - sőt, több száz év - után is 
aktuális, örökérvényű hatással van a befogadó lelkivilágára, 
személyiségére, nem véletlen, hogy ünnepnapot szenteltek s 
szentelnek ennek a műfajnak mind a mai napig!  

Világunk sűrű forgásában a Magyar Költészet Napja 
lehetőséget teremt arra, hogy pár percre lelassítsunk, 
megálljunk és elgondolkozzunk azokról a dolgokról, melyeket 
már a költők is évszázadok óta próbálnak megfejteni.   

A Magyar Költészet Napján a 
legtöbb embernek elsődlegesen a 
klasszikusok jutnak eszébe, vagyis 
Kölcseytől nagyjából a Nyugat 
nemzedékéig (Ady, Kosztolányi, 
Babits, Illyés…). De ne 
feledkezzünk meg Balassiról, 

Berzsenyiről és a kortárs költőkről sem!  
A Kolozsváron született, József Attila-díjas, napjaink 

magyar irodalmának rendkívül közkedvelt és elismert 
költőnője és műfordítója, Szabó T. Anna „Kerített tér” 
kötetéből származó, „Szilánk” című versében a 
következőképpen fogalmaz az írás, a költészet jelentőségéről, 
kockázatáról, amely igaz lehetőséget ad az önismeretre:  

 
Írj olyat, amit te magad sem értesz. 
Mint amikor a körmöd beszakad. 
Sziszegj. Harapj. Vagy haragudj. De kérdezz. 
Ne hagyd magad. 
 
Írj olyat, amit más ért, de te nem. 
Seperj szilánkot, szedd össze a port. 
Hidd el, hogy akad ebben értelem. 
Sikál. Sikolt. 
 
Nem akarhatod megúszni kevéssel. 
Írd le, ahogy a kezed vezeti. 
Befele ég, de izzik csak, nem ég el. 
Engedj neki. 
 
Csak olyat írj le, ami szúr és meglep. 
Csak azt, amihez nincs erőd, se kedved. 

A magyar költészet nemcsak önmagunk teljesebb 
megismerésével ajándékozhat meg, kiapadhatatlan forrás 
nyelvünk, kultúránk és történelmünk tükröződésének 
vetületeként is. A verseken keresztül pontos korrajzot 
kaphatunk minden korszakról, a társadalmi, kulturális és 
gazdasági állapotokról. 

Mindezek mellett a versek olyan élményt is nyújtanak, 
ami meghatározó lehet egész életünkön keresztül. A legtöbb 
embernek van kedvenc verse, ami kézen fogva vezeti élete 
során és segíti eligazodni az érzelmek és a világ dolgaiban. 

Érdemes megemlíteni napjaink egyik kiemelkedő 
alakjának, Lackfi János író, költő, műfordító munkásságát, 
aki egyedi stílusával és értékes gondolatokkal bíró verses- és 
prózai műveivel minden korosztály számára maradandó 
élményt nyújt.  

 Dragomán György, a magyar prózairodalom kiemelkedő 
alakja verspárti tirádájában pontosan és „könyörtelenül” 
rámutat a vers karizmájára: "Mi az, hogy nincs időtök, egy 

vers az két perc, három perc, 
ennyi ideje mindenkinek kell 
hogy legyen, és amúgy semmi a 
világon, úgy meg nem éri a 
ráfordított időt, mint a vers, 
mert ez alatt a két perc alatt 
megváltozhat az életed, ha 
hagyod, hogy a szöveg 
megérintsen, ha megfelelő 
pillanatban és lelkiállapotban 
talál el, valósággal 
átprogramozza az agyad, jobban, 

mint bármilyen drog vagy bármilyen gyógyszer, kiránt a 
valóságból, felráz, magadhoz térít, egy pillanatra átröppent 
valaki másnak az agyába, egy villanásnyira másként fogsz 
gondolkozni, olyat látsz és érzel, amit egyénként sosem láttál 
és éreztél volna, és utána ez az élmény is veled marad, úgy 
fogsz emlékezni a pillanatra, ahogy egyébként nem 
emlékeznél rá. Gazdagabb leszel, mert a vers a mindennapi 
megvilágosodás eszköze, sokszor olyasmire ismersz rá általa, 
amit mindig is éreztél, csak éppen nem tudtál soha rendesen 
megfogalmazni." 

Találjunk rá tehát újra és újra a magyar költészet 
gyönyörű verseire, s ne csak április 11-én, a Költészet Napján!  
 

Csaba Lilla 
 

Képek forrása: Internet 
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In Memoriam: 
Domonkos Béla 

 
 
Postámat átnézem: Ismeretlen feladó, nem igazán 

levéltapintású küldemény. Inkább kiállítási meghívó. 
Kibontom: meghívó, de nem kiállításra. Domonkos 

Béla szobrászművész temetésére.  
Megdöbbentem, mert eszembe nem jutott, hogy 

megtörténhet, hiszen decemberben még beszéltem vele 
telefonon és szóba sem került ilyen formában a jövő. A 
látására panaszkodott. 

Hazajöttem és összeraktam leveleit, képeit, 
üdvözlőlapjait, kiállítási meghívóit, róla szóló újságcikkeit 
egy dossziéba, és ráírtam: Domonkos Béla 
szobrászművész, 1934 – 2020. 03. 23.  

Elég vastag lett az összerakott írásos anyag, de hát 25 
év termését foglalja magában. Ennél csak a szellemi 
emlékek sora több. 

Eltemették, de csak a testét. Lelke itt maradt 
közöttünk, és ha másképpen nem is érezzük, munkái sok-
sok város, település tereit díszítik, köztük Zircét is.  

Íróasztalom mellett van a Széchenyi-fej. A falon érmei, 
a polcon a magyar vizsla-szobra. Ha ránézek valamelyikre, 
ha portalanítom, óvatosan simítom végig a bronzalkotást, 
mert ott érzem keze nyomát és mögötte az embert. 

Zircen öt munkája található: Verekedő szarvasbogarak 
a Természettudományi Múzeumban, az Aradi-vértanúk 
emlékművének bronztáblája. Széchenyi, Rákóczi 
mellszobra és Fekete István bronz domborműve. 

Alkotásai során végig tekintve érzékelhetjük, hogy 
küldetést teljesített a magyar múlt megőrzésével és 
továbbadásával. 

Domonkos Béla elvégezte a Teremtőjétől kapott 
feladatát. 

E szellemben gondoljunk rá, ha megállunk egy alkotása 
előtt. 
 

Egervölgyi Dezső 
 

 
 
Domonkos Béla szobrászművész temetésén részt vett a cikk 
szerzője és Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány 
titkára, tőle kaptuk a fotót, mely a ravatalnál készült.  

 

  

A tavasz üzenete 
(Avagy a járvány margójára: 
MARADJ OTTHON!) 
 
Eljöttem most hozzád újra, 
Mesehős vagyok, szerelmes, 
De hatalmas a szívem búja, 
Most arra kérlek, ne szeress!... 
 
Kicsit másként ringatom a fákat, 
Csókom az ágakon friss, rügyes, 
De titkon pillantást vetek százat, 
Mégis arra kérlek, ne szeress!... 
 
Most jó, ha magamra hagysz, 
Ibolyából szőnyeget szövögetek, 
A fonalamból hogyha elcsalsz, 
Bepiszkítod vele a szerelmemet!... 
 
Mezőkön majd a szellőn járok, 
Barázdákban engem ne keress, 
Lehet, hogy most arra vágyok, 
Lépteim nyomában ne kövess!... 
 
Felülök a dombtetőre hinni: 
A felhők fölött fényes csillagok, 
Onnan fogom ordítani: 
Most ne szeress, mert meghalok!... 
 
Magam kell lennem ez egyszer, 
Magam kell betakarnom a tereket, 
Ha ebben hűséges társam leszel, 
Még összehozhat minket a szeretet!.. 
 
A szívedben vagyok, képekben, 
Azért, hogy hozzám jó lehess, 
Találj meg régi emlékekben... 
Most arra kérlek, ne szeress!.. 
 
A művészet vagyok, zene, hang, 
Könyvek képein nyugalmas sugallat. 
Ha te igazán hűséges társam vagy, 
Szerelmünk átéli a nagy vihart! 
 
Most falak közt élj értem s érted, 
S a nyárért is, ami utánam eljő!... 
A vágyunk a jövőben újra éled, 
És én leszek a legbujább szerető! 
 
Lehet, hogy távol tartalak, bántlak, 
De titokban én is megkönnyezem. 
A nagy világban most csak a bátrak, 
Az erősek értenek meg engem... 
 
Most nem játék és kacaj a létem, 
Sziréna hangba, vércseppbe olvadok, 
Lehet, hogy most őszintén kérem, 
Fohászomat talán meghallgatod... 
 
A tavasz is tud fájón keseregni, 
Amikor féltő, óvó szerelmes, 
Kedvesemet úgy tudom menteni, 
Kérlek: ne ölelj most és ne szeress! 
 
Fidrich Ibolya, Zirc, 2020. március 21. 
(Minden jog fenn tartva!) 
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Ott Lajos (1897-1965) 
zirci nyomdász és lapkiadó 

 
Az Ott család zirci gyökereit 

egészen az 1700-as évekig lehet 
visszavezetni. A család nevezetes 
őse Ott György (1852-1920) zirci 
cipészmester, a zirci társadalom 
megbecsült polgára, különböző 
intézetek vezetőségi testületének 
tagja. Vidám, belevaló, ugratásra 
kész ember volt. Árki Erzsébettel 
kötött házasságából nyolc gyerek 
született, három fiú maradt 
életben, Lajos (1897-1965), 
nyomdász, István (1900-1957) 
mészáros hentes, és László 
(1905-1982), akinek lakatos- és 
autószerelő műhelye volt a 

Kossuth Lajos utca 22. alatt, és a Zirci Filharmonikus 
zenekarban nagybőgőzött.  

Ott Lajos a zirci népiskolába járt. Az első világháború kitörése 
után 17 évesen besorozták, az orosz frontra került, ahol 
nemsokára hadifogságba esett. 1917-ben jöhetett haza, majd 
Szentmártonkátán a szeszgyár vezetője lett. Innen 1926-ban 
Budapestre ment, ahol az Athaeneum nyomdában tanulta meg a 
mesterséget.  

1930-ban jött vissza Zircre, novemberben megnyitotta 
nyomdáját, ahol 1931. január 1-től 1944. szeptemberig nyomták a 
Zirc és Vidéke lapszámait. Igényes újság volt, szerkesztői zirci 
ügyvédek, dr. Tóth Aurél, dr. Szigethy László 
és dr. Kuntzl Ernő voltak. A szerkesztőség és 
a kiadóhivatal a Rákóczi tér 1. szám alatt 
működött. A nyomda eleinte a Kossuth Lajos 
utca 10. szám alatt volt, később költöztették 
a Rákóczi tér 1. szám alá. Zirciek is 
dolgoztak a nyomdában, Rauzer Károly, 
Vizer István. Nemcsak a helyi újságot, de 
könyveket, aprónyomtatványokat, brosúrákat, 
képeslapokat, gyászjelentéseket, névjegyeket is nyomtak itt.  

Ott Lajos hamarosan megnyitotta könyv- és 
papírkereskedését is. Az üzlet a mai Monostor cukrászda helyén 
volt (Rákóczi tér 1.). Árultak könyveket és papírárut, füzeteket, 
levélpapírt, emlékkönyvet, fényképalbumokat, fotócikket, 
valamint társasjátékot, gyerekjátékokat is. Lehetett kapni 
írógépet, bőrdíszművet, erszényt, aktatáskát, pénztárcát. A 
boltban volt vallási vonatkozású áru is, kegytárgyak, szentképek, 
imakönyvek.  

Ott Lajos a herendi porcelánok forgalmazója is volt, a gyár 
egyik nagy megrendelője. Voltak étkészletek, szobrok, speciális 
zirci dekorral készített herendi dísztárgy, dohányzókészlet zirci 
épületek képeivel. Ezt a fellendülő idegenforgalomra alapozva 
árulták, mint turista-emléktárgyat. A zirci családoknál sok az 
innen származó dísztárgy, herendi porcelán, nászajándékul vagy 
egyéb alkalmakra ebből a boltból vásároltak. 

 

 
Ott Lajos kereskedése az 1940-es években 

Festményeket is árultak, például Ireghi Máté Sándor jó 
minőségű, idilli témákat megörökítő tájképeit, vagy Héger János 
zirci témájú festményeit. A boltba nemcsak vásárlási szándékkal 
jöttek a zirciek, hanem betértek társalogni, barátkozni. Jegyeket 
is lehetett itt vásárolni különböző zirci műsoros estekre, 
programokra. 

Ott Lajos 46 évesen nősült meg, felesége Agárdy Mária (1924-
2003) volt. Felesége szülei a szépalmai gróf Pejacsevich-
Esterházy család alkalmazottai voltak, édesapja magtáros, 
édesanyja szakácsnő. 1943-ban a borzavári templomban Sütő 
Imre, az új plébános eskette őket. A házasságból öt gyerek 
született, Edit (1944-1998), Klára (1945), Györgyi (1947), Lajos 
(1948), Ágota (1953).  

A háború éveiben, a front közeledtével igyekeztek menteni a 
bolti készletet. A monostorban egy lépcső alá falazták be az 
árukat, de a boltot orosz katonák felgyújtották, sok minden 
odaveszett.  

Varga Gyula zirci jegyző 1947-ben ezt válaszolta az OSZK 
igazgatójának, Tolnai Gábornak, aki a vidéki elöljáróknál 
érdeklődött, hogy a nyilvántartásukban szereplő 
nyomdavállalatok léteznek-e. „Ott Lajos nyomdája a harcok 
alatt tűzvész következtében teljesen megsemmisült. Nevezett 
jelenleg azon dolgozik, hogy a nyomdát megindíthassa, 
tudomásom szerint a közeljövőben már működni fog. Nevezettet 
felhívtam, hogy megindulás után a sajtótermék beszolgáltatási 
kötelezettségnek tegyen eleget. Zirc, 1947. február 15.” 

A nagy akaraterővel újrakezdeni szándékozó kis nyomdászok 
tragédiája még nem ért véget. 1948-ban a nagy 
nyomdavállalatokat, majd 1949-ben a kis- és közepes nyomdákat 
is állami tulajdonba vették. Ács Ferenc veszprémi nyomdász 
leltározta Ott Lajos nyomdáját, majd a nyomdát bezárták 
„üzembe tartására nincs szükség, arra megfelelő személyzet 
nem áll rendelkezésünkre, tekintettel arra, hogy a tulajdonos 

egyedül dolgozott”. Ott Lajos nyomdáját 
1950-ben törték össze, a berendezés 
darabjait a győri nyomdába vitték. A bolti 
készletet is államosították, leltárt 
készítettek róla, de kárpótlásul alig kaptak 
valamit. Ott Lajos az erdészetnél dolgozott 
Bakonynánán, majd a dudari bányánál lett 
könyvelő. Végül a zirci szövetkezet 
alkalmazásában ő lett az újonnan 

megnyitott könyvesbolt vezetője.  
Élete utolsó éveiben ismét nagyot alkotott. 1959 végén nyílt 

meg a megye első önkiszolgáló könyvesboltja Zircen, a Petőfi 
Sándor utcában. Ott Lajos és társai olyan szép üzletet rendeztek 
be, hogy a vásárlók tömegesen jöttek. A könyveket szakonként 
csoportosítva polcokon helyezték el, két kis fotel volt a sarokban, 
ahol a kiválasztott könyvbe bele lehetett tekinteni. Sok szép 
növény díszítette a bolt előtti utcai részt és a bolt belsejét is. 
Hanglemezeket is árultak, egy lemezjátszón mindig szólt a zene, 
ami még inkább csábította a vásárlókat. A forgalom ugrásszerűen 
nőtt. 1960 őszén író-olvasótalálkozó volt, Tatay Sándor 
könyvéből 50 példányt rendeltek, de még húszat el tudtak volna 
adni.  

Ott Lajos két különböző korban és társadalmi körülmények 
között is képes volt a kultúrát magas szinten terjeszteni Zircen. 

 
Köszönet a segítségért és a családi fényképek közlésének 
lehetőségéért Ott Klárának. 

       
 Cuhavölgyi Klára 

 
Felhasznált irodalom: 
 
 Bándi László: A veszprémi nyomdászat két évszázada. – Veszprém, Pannon 

nyomda, 1989. 
 Bánfi Szilvia: Tragikus nyomdászsorsok, megsemmisült nyomdák =Magyar 

Könyvszemle 2005/4. 
 Csapó Mária: A nyomdaipar irányítása és államosítása.= Levéltári 

Közlemények 64. 1993.  
 Keresztes József: Ahol önmagát kínálja a könyv.= Középdunántúli Napló 1959. 

szeptember 24. 224. sz 
 Sokatmondó tények és adatok a zirci könyvesboltból.= Középdunántúli napló 

1962. 11.06. 260. szám 
 Szegleti Ildikó: Veszprém megye nyomdászata 1860-1920. – Veszprém, 1978. –  

(Közművelődési kiskönyvtár, 3.) 

 Válság után – háború előtt. Veszprém az 1930-as évek végén / vál. és szerk. 
Csiszár Miklós. – Veszprém: Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 2010. 
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Feladták a leckét, de megtalálták rá a megoldást  
 

Körkép a digitális oktatás zirci iskolákban történő megvalósulásáról 
 
„Ahány ház, annyi szokás” – igaz 
ez a mondás a digitális oktatás 
zirci iskolákban történő 
megvalósulására, az alkalmazott 
módszerekre is. Egy valami 
azonban közös: jól reagáltak a 
helyi intézmények a  kihívásokra, 
és megtalálták a távoktatáshoz 
szükséges megoldásokat.  
 

– A kezdeti nehézségeket 
leküzdöttük, mára minden pedagógus 
önállóan, otthonról végzi a munkáját. 
Intézményünk nyitva van, kollégáink 
szükség esetén igénybe vehetik az iskola 
infrastruktúráját – mondta el 
érdeklődésünkre Horváth Attila, a 
PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma igazgatója. Az intézmény  
fenntartója a Pápai Szakképzési 
Centrum, a digitális oktatás 
működtetéséhez létrehoztak egy 
operatív munkacsoportot, melynek a 
centrum teljes vezetése és a 
tagintézmények vezetői a tagjai. A 
munkacsoport minden nap online 
konferencia-megbeszélést tart. Ennek 
jegyében a centrum vezetői által 
kidolgozott egységes eljárásrendnek 
megfelelően történik a digitális oktatás.   

– Gördülékenyen vette minden 
érintett az átállást. Azoknak a 
diákoknak és tanároknak, akiknek nem 
volt meg az otthoni eszközellátottság, 
kölcsönöztünk iskolai gépeket erre az 
időszakra. Megállapodtunk abban, hogy 
az órarendhez ragaszkodunk. A tanulók 
naponta kapnak feladatokat, de mindig 
csak annyit, amennyi a tanóra elvárása 
lenne. Próbálunk törekedni a 
mértékletességre, figyelembe venni azt, 
hogy ne terheljük túl a diákokat, ne 
támasszunk eléjük megvalósíthatatlan 
követelményeket. A végzős osztályoknál 
nagyon fontos az érettségire, szakmai 
vizsgára való felkészítés. Szerencsére 
ebben az időszakban általában már az 
ismétlés zajlik, ami a digitális 
oktatásban tökéletesen megvalósítható 
– értékeli a helyzetet Balázsné Györek 
Zsuzsanna, a III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója. 

A Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskolában már kevésbé volt 
zökkenőmentes az átállás Burján István 
igazgató szerint: – A tanárok, a diákok 
és a szülők is felkészületlenek voltak a 
digitális oktatásra. Mindössze két napot 
kaptak az általános iskolák, hogy a 
feladatot megoldják, ennek ellenére 
gyorsan megszületett a mindenki 
számára elfogadható akcióterv. 
Nehezebb helyzetben az alsó tagozat 
volt, ők gyakorlatilag csak szülői 
segítséggel tudják megoldani a digitális 
oktatást. 

Az általános iskola igazgatójától azt is 
megtudjuk, hogy az intézmény 
weblapján keresztül történik a 
távoktatás, ide kerülnek fel heti 
bontásban az órarendben szereplő órák 
számának megfelelően a tananyagok. 
Több csoportban felépítésre kerültek 
online tantermek is, amihez a Google 
Classroom szolgáltatást használják, de 
további alkalmazásokat is igénybe 
vesznek az adott feladatok megoldására. 
A szakképző iskolában a tanárok és 
diákok a hatékony tanulás és 
kapcsolattartás érdekében a Google 
lehetőségein túl szintén használhatnak 
egyéb programokat. Az oktatás 
adminisztrációja a szülő és gyermek 
által jól ismert KRÉTA elektronikus 
rendszerben is követhető. A 
gimnáziumban is gyorsan kitalálták, 
hogy milyen platformokat fognak 
használni a távoktatáshoz, a 
nevelőtestület ezt elfogadta, és már az 
első napon mindenki ennek megfelelően 
meg is tudta kezdeni a munkát.  
 

 
 

Balázsné Györek Zsuzsanna úgy 
látja, a legnagyobb nehézséget a digitális 
oktatásban a személyes kontaktus 
hiánya jelenti: – A tanításban nagyon 
fontos, hogy együtt éljünk 
tanítványainkkal, érezzük rezdüléseiket, 
lássuk a szemüket, a nonverbális jeleket, 
a hangulatukat. Fontos lenne az 
azonnali segítségnyújtás még akkor is, 
amikor a diák nem is tudja, hogy 
iránymutatásra volna szüksége.  

Horváth Attila a távoktatás 
előnyeire, jövőben történő 
hasznosíthatóságára is kitér: – A 
digitális kompetenciája mindenkinek 
fejlődik ebben a munkarendben, és ez a 
szakképzés új rendszerében is előtérbe 
kerül a következő tanévben. Biztos 
vagyok benne, hogy a most alkalmazott 
digitális oktatási lehetőségek a 
veszélyhelyzet végeztével több 
pedagógus esetében továbbra is 
használatban maradnak. Szülők és 
diákok számára készített kérdőívekkel a 
problémákra is fényt derítünk, mert 
fontosnak tartjuk, hogy sikeres legyen a 
digitális munkarendben folytatott 
munkánk, szükség esetén változtassunk 
azon. 

Burján István szerint is van előnye a 
digitális oktatásnak, ugyanakkor a 
hátrányokat is sorolja, így például a 

tanárok és a tanulók tíz-tizenkét órát 
töltenek naponta a számítógép előtt, sok 
feladatot kell megoldaniuk, nehezen 
tudják beosztani az időt. Voltak olyan 
diákok, akik nem rendelkeztek 
megfelelő eszközökkel, internet-
eléréssel. Ők eleinte papíron kapták 
meg az anyagokat, de mára náluk is 
megoldódott az elektronikus elérés. 

A két középiskolában a gyakorlati 
oktatást is digitálisan kell 
megvalósítani, de az igazgatók szerint ez 
is kivitelezhető. – A művészeti 
képzésben a diákok lefényképezik a 
munkafázisokat, majd elküldik a 
tanárnak, aki erre reagál, segítséget 
nyújt, korrigál. Szerencsére nagyon jól 
működik a tanár-diák kommunikáció – 
mondja Balázsné Györek Zsuzsanna, a 
III. Béla Gimnázium, Művészeti 
Szakgimnázium és AMI igazgatója, 
ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy a 
digitális oktatás a szakmai tárgyaknál is 
jóval nagyobb leterhelést jelent a 
pedagógusoknak, mint az iskolai 
munka. 

A PSZC Reguly Antal Szakképző 
Iskolájában a diákok jellemzően 
projektfeladatokat kapnak a gyakorlati 
oktatás keretében, így például a cukrász 
és a szakács szakmát tanulók otthon, 
tanári útmutatás alapján, illetve szülői 
segítség, felügyelet mellett készítenek 
ételeket, melyeket fotóval 
dokumentálnak – tudtuk meg Horváth 
Attila igazgatótól, aki arról is beszél, 
hogy a duális szakképzés keretében 
külső képzőhelyeken lévő tanulóik 
gyakorlati oktatását is meg kell 
oldaniuk. – Ez történhet a korábbiak 
szerint, amennyiben a képzőhely 
biztosítani tudja a higiéniás előírásokat 
és erről nyilatkozik is, illetve digitális 
munkarendben, projektfeladatok 
megoldásával. 

 

 
Írásbeli érettségi, online beíratás 
 

 Április 16-án jelent meg a 
Kormányrendelet a veszélyhelyzet során 
az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi 
időszakban történő megszervezéséről, 
mely kimondja egyebek mellett, hogy 
kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek. 
Szóbeli vizsga kizárólag azon 
vizsgatárgyak esetében lehetséges, 
amelyeknek középszinten csak szóbeli 
vizsgarésze van, továbbá szóbeli vizsgát 
kell szervezni testnevelés tantárgyból.  
 

 A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola a honlapján 
közzétett tájékoztatóban a 2020–2021. 
tanévre történő beiratkozással 
kapcsolatban, a veszélyhelyzetre való 
tekintettel kéri a szülőket, hogy 
gyermekük általános iskolai beíratását 
lehetőség szerint online módon intézzék 
a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési 
felületén keresztül.  
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Zircen is házhoz 
viszik a segítséget 
 
A krízishelyzet kihirdetésekor az önkormányzatok 
kapták meg a feladatot, hogy ellássák a 70 év 
felettieket, amennyiben ez hozzátartozóik által nem 
megoldható.  
 

Zirc Városi Önkormányzat úgy döntött, hogy a 65 év 
feletti, valamint a mozgásukban korlátozott vagy krónikus 
betegséggel küzdő zirci lakosok részére is biztosítja az 
életvitelhez feltétlen szükséges élelmiszer, gyógyszer vagy 
egyéb fogyasztási cikkek beszerzését.  

Ottó Péter polgármester Koós Katát, a Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ vezetőjét kérte fel a 
feladat koordinálására.  

A legtöbb esetben az alapvető élelmiszerek vásárlására, 
illetve gyógyszerkiváltásra veszik igénybe a szolgáltatást. A 

munkatársak heti egy alkalommal vállalják a csekkek 
feladását is.  

Minden hét keddi és pénteki napján intézik a bevásárlást, 
az igényeket pedig az azt megelőző napokon vagy szerdán 
16.00 óráig lehet leadni az intézmény felé. (kg) 
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KÖZLEMÉNY 
 

 
A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 

2019-ben az alábbi 
támogatásokat kapta: 

 
- adó 1 %-ából 187.015,-Ft 
- magánszemély és kft támogatásából 
220.000,-Ft 
- pályázati támogatásból, Zirc Város 
Önkormányzata Civil Alapból 
295.082,-Ft /pszichiátriai betegek, 
mozgáskorlátozottak és vakok és 
gyengén látók programjaira/ 
- önkormányzatok támogatása a 
mozgáskorlátozottak csoportja részére 
110.000,-Ft 
- Nemzeti Együttműködési Alap 
pályázatain 392.000,-Ft 
/működésre, programokra/ 

 
Összesen 1.204.097,-Ft-ot, 
melyet az alábbiak szerint 
használunk fel: 

 
A 797.082,-Ft-os célzott támogatáson 
túli összeget igény szerint használjuk 
fel, családok, egyedülálló személyek 
támogatására - tartós 
élelmiszercsomagok, segélyek 
formájában, ill. a működtetett 
csoportjaink programjainak 
támogatására. 
         
Kérjük, támogassa Alapítványunkat 
adója 1 %-ának felajánlásával, hogy 

továbbra is segíthessünk 
rászoruló embereken. 

 
Adószámunk: 18928516-1-19 

 

„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 
Kuratóriuma 

 


