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Komfortosabb közösségi közlekedés Zircen 
 
Új kiszolgáló épület létesült a buszpályaudvaron Zirc
Városi Önkormányzat „Fenntartható közlekedés-
fejlesztés Zircen” elnevezésű projektjének részeként. A 
városvezetés közös sajtótájékoztatót tartott térségünk 
országgyűlési képviselőjével.   
 

A megjelent vendégeket, térségünk országgyűlési 
képviselőjét, a buszpályaudvart üzemeltető Volánbusz Zrt., a 
kivitelező Min-Tech Kft., valamint a Zirci Közös Önkormányzati 
Hivatal képviseletét Ottó Péter polgármester köszöntötte az új 
épület előtt megtartott sajtóeseményen.  

Hogy milyen jelentősége van az új épületnek Zirc és a térség 
lakói számára, azzal kapcsolatban a városközpont tizenöt évvel 
ezelőtti képét idézte fel: szinte sorfalként álltak az autóbuszok a 
ligetet körbezárva, a tér áttekinthetőségét és átláthatóságát is 
akadályozva ezzel, folyamatosan jelentős forgalmi terhelést 
okozva a városközpontnak. – Az új buszpályaudvar 
létesítményének 2007-es átadását követően az utasok nagy része 
továbbra is a Rákóczi téri fel- és leszállóhelyet használja, de a 
városközpont buszok általi terhelése jelentősen csökkent. A 
létesítmény infrastruktúrájának fejlesztésével és 
megközelíthetőségének elmúlt évek során és jelenleg is 
folyamatban lévő javításával – gondolok itt a kiépített gyalogos-

kerékpáros utakra – az is célunk, hogy az utazóközönség számára 
is vonzóbbá tegyük a buszpályaudvart. (Folytatás a 3. oldalon)  

 
 
NÉGY GYERTYA LÁNGJA – EGY CSOKORBAN AZ ADVENTI GONDOLATOK  
 
 

Elismerték a zirci óvoda 
közlekedésbiztonsági programját 
 
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde egyike azon intézményeknek, 
amelyek átvehették a Biztonságos óvodáknak járó elismerést a 
Veszprémi Balesetmegelőzési Bizottság titkárától. A Veszprémi 
Rendőrkapitányság illetékességi területéről mindösszesen három 
nevelési intézmény részesült a kitüntető címben.   
 

– A Biztonságos Óvoda Program 
2016-ban indult a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium kezdeményezésére. 
Célja, hogy az óvodáskorú gyermekek 
megismerjék a biztonságos 
közlekedés alapjait és ezeket 
alkalmazni is tudják a gyakorlatban. 
Az idei évben a program három 
témára tért ki: a láthatóság, 
védőfelszerelések, irányok, távolság 
meghatározására, az út részeire és az 
alapvető közúti jelzőtáblák 
megismertetésére – mondta el 

érdeklődésünkre Balta Viktória, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 
munkatársa, a program koordinátora. (Folytatás a 3. oldalon)  

ÉDES ÉVEK 
 

 
 
Mesélő Múlt rovatunkban Piedl András 
zirci cukrászmesterre és a 
cukrászdájára emlékezünk Cuhavölgyi 
Klára írásával. Két régi süteményes 
receptet is kaptunk az ünnepekre.  

(12-13. oldal)

Ottó Péter polgármester a fejlesztés jelentőségéről beszélt. Balról Hellebrandt 
Ferenc alpolgármester, jobbról dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, 
mögötte Cziráki Zsolt a kivitelező cég képviseletében  
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Energetikai korszerűsítés az általános iskolában 
 
Zirc Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázaton 133 millió 
forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el a Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téren lévő épületegyüttesének 
energetikai korszerűsítésére. A kivitelezés szeptemberben vette kezdetét és 
decemberre be is fejeződött. November 19-én az akkor még folyamatban lévő 
beruházást megtekintette dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési 
képviselője, Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester Burján 
István iskolaigazgató, valamint a kivitelező VeszprémBer Építő Kft. képviselői, 
Varga Zsolt és Hajdú Attila kíséretében. Az energetikai korszerűsítés keretében 
homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes rendszer kiépítése történt 
meg, ami jelentős költségcsökkenést eredményez az iskola energiafogyasztását 
illetően, mindemellett akadálymentesítés is megvalósult a két épületen. A projekt 
részeként szemléletformáló képzésre is sor került, melynek során a tanulók, 
pedagógusok megismerhették a beruházást, annak céljait, összefüggéseit. Jövőre 
korszerűbb épületekben folytatódhat az oktatás. (kg)  
 
 

Menetrendi bővítések 
a Bakonyvasúton 
 
December 13-tól új menetrendet 
léptetett életbe a MÁV-Start Zrt.  
 

Győrből munkanapokon 6:18-kor 
új vonat indul Bakonyszentlászlóra, 
mely onnan visszafordulva 8:30 órakor 
érkezik Győrbe. Így a reggeli órákban 
Győr irányába, a délutáni órákban pedig 
Győrből indulva minden órában lesz 
vonat, jelentősen javítva az elővárosi 
közösségi közlekedés lehetőségét.  

A két megyeszékhely közötti kínálat 
a téli időszakban változatlan marad. A 

turisztikai szezonban közlekedő 
népszerű Győr-Zirc vonat, mely eddig 
március közepétől október 23-ig 
közlekedett, az új évben az őszi iskolai 
szünet végéig, 2021-ben november 5-ig 
jár. Ennek délutáni magas-bakonyi 
betétjárata és Győrbe visszainduló 
vonatpárja Veszprémig 
meghosszabbodik és onnan indul, így a 
Veszprémből a Bakonyba kirándulók 
közvetlenül hazautazhatnak, és az év 
ezen időszakában Veszprémből Győrbe 
is eggyel több vonat közlekedik 
hétvégéken. 

„A 14.00 órai munkavégzést 
követően hazautazók egy részének 
általunk ismert és az illetékeseknek 
többször jelzett gondot jelent, hogy az 

ekkor közlekedő délutáni vonat a 
korábbi években megszokott 14:44 
helyett 14:28-kor indul, a következő 
vonat pedig 15:21-kor. Egy a jelenleginél 
jobb, 14:58 körüli indulás a vasútvonal 
menetrendjének néhány éven belül 
tervezett újabb átalakításakor 
lehetséges.  

Ennek pályaműszaki, és állomási 
kiszolgálási feltételei jelenleg nem 
állnak rendelkezésre. A változtatáshoz 
néhány szakaszon a pályasebesség 
emelése, továbbá Bakonyszentlászló 
állomáson a vonat összezárások 
megszüntetése, mindkét irányban 
ütemes menetrend kialakítása 
szükséges” – áll a Cuha-völgyi 
Bakonyvasút Szövetség közleményében.  



Játékos formában elméleti ismeretekkel is gazdagodtak a gyerekek a 
csoportszobákban megtartott foglalkozáson (Fotó: Óvoda) 
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Kiszolgáló épület létesült a buszpályaudvaron 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Városunk vezetője beszélt arról is, 
hogy nagy verseny folyik az egyéni és a 
közösségi közlekedés között. Egyre több 
az autó az utakon, Zircen tíz év alatt 
húsz százalékkal nőtt a számuk, minden 
második zirci polgárra jut egy gépjármű, 
az utakon tapasztalható forgalom-
nagyságot figyelembe véve pedig még 
jelentősebbnek tűnik a változás. Ebben 
az évben a járványhelyzet még 
hátrányosabb helyzetbe hozta a 
közösségi közlekedést, a személyes 
kontaktusok számának csökkentése 
érdekében sokan vannak, akik a járvány 
okán álltak át az egyéni közlekedésre. 
Éppen ezért hangsúlyozta, Zirc 
élhetőségének szempontjából is fontos, 
hogy a személygépkocsi használatával 
szemben nagyobb teret nyerjen a 
közösségi, illetve a kerékpáros 
közlekedés. A folyamatban lévő TOP-os 
projektek öt évvel ezelőtti tervezésekor 
ezen szempontokat is szem előtt tartotta 
az önkormányzat.  

A fejlesztés műszaki paramétereit 
Hellebrandt Ferenc alpolgármester 
ismertette. Elmondta, a beruházás 
költségvetése nettó 47 millió forint volt. 
A műszaki átadás már november 
közepén megtörtént, jelenleg a 
használatbavételi engedély van 
folyamatban. Az épület alapterülete 65 
négyzetméter, fő része egy fűtött 
váróhelyiség, ezen kívül női, férfi és egy 
akadálymentes vizesblokk létesült. A 
fejlesztéshez kapcsolódóan két parkoló 
is kialakításra került 

mozgáskorlátozottaknak és a 
buszpályaudvar akadálymentes 
megközelítése is megvalósult. 

A fűtést korszerű hőszivattyús 
rendszer biztosítja, mely a hőszigetelt 
épületet gazdaságosan tudja melegen 
tartani. Hangsúlyozta, hogy ez a 
fejlesztés a buszpályaudvar 
használhatóságát és a közlekedők, 
várakozók komfortérzetét jelentősen 
javítja.  

Kiemelte azt is, hogy a kivitelezés 
gyorsan elkészült, végül köszönetét 
fejezte ki a beruházásban 
közreműködőknek.     

Dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének 
országgyűlési képviselője a komplex 
beruházásról is beszélt, a közlekedés-
fejlesztési projektjére mintegy fél 
milliárd forintos támogatást nyert el az 
önkormányzat. Ebből megtörtént már 
az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági 
felújítása és a parkolórendszer kiépítése, 
folyamatban van a 82-es főút mellett 
haladó kerékpárút kialakítása.  

Beszélt a kormány közlekedés-
politikájáról, melynek célja, hogy a MÁV 
Zrt. és a Volánbusz Zrt. összehangolása 
megtörténjen. A közös stratégiai 
irányítás hosszú távon megteremti az 
egységes autóbuszos és vasúti 
menetrend kialakításához, menetrendi 
csatlakozások fejlesztéséhez, valamint 
az egységes jegy- és tarifarendszerhez 
szükséges feltételeket.  

A beruházás kapcsán a 
környezetvédelmi elvárásokra is kitért, e 
szerint 2030-ig huszonöt százalékkal 
kell csökkenteni a szén-dioxid 
kibocsátást, 2050-re pedig a nullát kell 
elérnie ennek a számnak, amit 
mindannyiunk közös érdekének 
nevezett. Hozzátette, minden ilyen 
közlekedésfejlesztés a helyi 
állampolgárokon kívül az idelátogatókat 
is szolgálja. Gratulált az 
önkormányzatnak a pályázati 
csomaghoz, és hangsúlyozta, még nincs 
vége a fejlesztések sorának, buszöblök, 
gyalogátkelőhelyek is kiépítésre 
kerülnek a projekt részeként.  

Végül bizalmát fejezte ki, hogy 
hamarosan elindulhat a tervezése a 
Zircet elkerülő útnak, amely belátható 
időn belül 10-20 ezer közötti 
járműszámtól tehermentesítené a 
várost.   

A sajtótájékoztató résztvevői végül 
megtekintették az új kiszolgáló épületet, 
melyet hamarosan birtokba vehet majd 
az utazóközönség.  

kg 

 
 

Elismerték a zirci óvoda közlekedésbiztonsági programját 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Mint azt megtudtuk, az óvodák a program 
megvalósításához szakmai támogatást, közlekedésbiztonsági 
ismereteket kapnak és ötleteket is a mindennapi munkához. 
A láthatósági eszközöket, védőfelszereléseket az intézmény 
óvodapedagógusai bocsátották rendelkezésre, az összetartó, 
segítőkész kollektívának köszönhetően nagyon sok eszköz 
összegyűlt. A program szeptember harmadik hetében, az 
Autómentes Naphoz kapcsolódva valósult meg, melynek nagy 
hagyománya van a zirci óvodában, már hosszú évek óta 
biztatják a gyermekeket és szüleiket a környezetbarát 
közlekedési eszközök igénybevételére.  

– Úgy vélem, a játékok nagyon jól sikerültek, minden 
korcsoport élvezte és szívesen vett benne részt. Jutott arra is 
idő, hogy minden csoporttal el tudtam beszélgetni az 
Autómentes Napról, annak fontosságáról, hogy a Föld is 
lélegzik, és mi az, amivel tehetünk a bolygónkért – avat be a 
részletekbe a program koordinátora, akinek az egységes kinti 
foglalkozások levezetésében Vajcs Vivien volt a segítségére. 
Egyéni és a benti foglalkozásokra is sor került, melyben az 
óvoda összes kisgyermeke részt vett az óvodapedagógusaik 
irányításával. 

A gyermekek nagyon sok ismeretet szerezhettek a 
biztonságos közlekedésről, a jelzőtáblákról, a 
védőfelszerelésekről és a láthatósági eszközökről. Utóbbi 
tárgyak szemléltetésére is volt lehetőség, az óvodások 
kipróbálhatták és megtapasztalhatták fontosságukat. Balta 
Viktória hangsúlyozza, a gyerekek már a program 

megkezdése előtt is kiemelkedő tudással rendelkeztek, ami 
annak is köszönhető, hogy egész évben sokat beszélgetnek a 
közlekedésről, a közlekedési táblákról, továbbá az óvoda saját 
rollerpályával is rendelkezik jelzőtáblákkal ellátva, ahol a 
gyermekek az elméletben tanultakat folyamatosan 
kipróbálhatják.  

A foglalkozást követően a csoportok a kerékpárutat is 
birtokba vették kiskerekű járműveikkel. (kg) 
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Derceni barátunk magas állami kitüntetésének örülünk 
 
Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 
októberben Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben 
részesítette Korolovics Valériát, a Derceni Művelődési 
Ház igazgatóját, a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
vezetőjét. A kitüntetés ünnepélyes átadására november 
26-án került sor Magyarország Ungvári 
Főkonzulátusán, a jelenlegi járványügyi előírások 
szigorú betartása mellett. 
 
Egyesületünk évek óta aktív kapcsolatot tart fenn Zirc 
város kárpátaljai testvértelepülésével, Dercennel, 
ennek meghatározó alapja a mára barátsággá 
mélyülő kötelék a Korolovics házaspárral. A Valika és 
Zsolt vezetésével működő Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes már több ízben is lenyűgözte a zirci 
lakosokat szemet, fület és szívet gyönyörködtető, évről 
évre visszatérő fellépéseivel a Bakonyi 
Betyárnapokon. A Valikát ért magas kitüntetés miatt 
– amit a magyar népi kultúra megőrzését és 
továbbadását szolgáló tevékenysége elismeréseként 
kapott – Baráti Körünk büszkesége is határtalan, 
emiatt hívtuk őt a napokban egy online beszélgetésre. 
 

– Ki, illetve mely szervezet jelölt a kitüntetésre, milyen 
indokokkal? 

– A kitüntetésre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
jelölt. Ez a szervezet egy 30 éve működő érdekvédelmi szervezet 
Kárpátalján, amelynek szinte a megalakulása óta magam is a 
tagja vagyok. Hogy milyen indokkal jelöltek, azt nem tudom. A 
közösségépítés, a közösség megtartása, a magyar kultúra 
terjesztése, hagyományaink ápolása, az 1975 óta folyamatosan 
működő néptáncegyüttes működtetése – ezek azok az 
dolgok, amikből a mi munkánk áll, ezeket értékelték a 
jelöléssel. 

– Milyen érzés egy ilyen magasrendű kitüntetés 
birtokosának lenni? 

– Ilyen magas elismerésben részesülni nagyon 
megtisztelő, nagyon felemelő. Váratlanul ért, nem 
számítottam rá. Nem értettem, miért pont engem 
tüntetnek ki, hiszen Kárpátalján annyi értékes 
ember van, aki a kultúra területén dolgozik és tesz 
nagyon sokat az itt élő magyarságért. A legnagyobb 
értéke ennek a kitüntetésnek, hogy megerősített 
engem abban a hitemben, hogy amit csinálok, az 
fontos, hogy szükség van a munkámra a jövőben 
is. 

– Miért lettél művelődésszervező? Mi 
motivált abban, hogy a magyar népi kultúra 
értékeinek őrzésére tedd fel az életed? 

– Hogy miért lettem művelődésszervező? 
Hát ez egy érdekes kérdés. 2005-ben a Derceni 
Művelődési Házban két állás megüresedett. Az akkori 
intézményvezető, aki 40 év után nyugdíjba vonult, ragaszkodott 
ahhoz, hogy Zsolt vegye át a derceni néptáncegyüttes vezetését. 
Olyan embert akart, aki továbbviszi az ő sokéves munkáját. 
Engem arra kért, hogy a kultúrház igazgatását vállaljam el. Ez 
nagyon megtisztelő volt, úgyhogy nem gondolkodtunk sokáig. 
Azóta töretlen lelkesedéssel dolgozunk a nehéz körülmények 
ellenére is. Mivel én magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
vagyok, ezért a népi kultúra értékeinek továbbadását ugyanolyan 
fontosnak tartom, mint a magyar irodalom, magyar történelem 
megismertetését a gyerekekkel.  

– Milyen nehézségei vannak a szakmádnak Kárpátalján? 
Miben más határon túli magyarként őrizni a magyar 
hagyományokat? 

– Kárpátalján magyarként élni soha nem volt könnyű. A 
kisebbségi lét rengeteg megalkuvással jár. A jelenlegi ukrán 
vezetés lassan teljesen felszámolja a nemzetiségi  iskolákat. Sötét 
jövő vár a most felnövő generációra. Magyarságuk 
megőrzése nehéz feladat lesz. A jelenlegi ukrán vezetés már most 
is csak mint magyar származású ukránokról hajlandó rólunk 
nyilatkozni.  Állandó fenyegetések céltáblái vagyunk. Nemrég 

tartottak házkutatást a KMKSZ elnökének az otthonában és több 
magyar fenntartású intézményben, jótékonysági alapítványnál. 
Magasrangú politikusokat tiltottak ki Ukrajnából. Csak nézünk, 
hogy mi jöhet még. A munkakörülményeink siralmasak. Még 
mindig nincs fűtés a kultúrházban télen, egyedül a tánctermet 
fűtjük a téli időszakban elektromos radiátorral. Viszont vannak 
pozitív dolgok is, amiről beszámolhatok. Magyarország 
számtalan területen próbál segítséget nyújtani a külhoniaknak. 
Az egyik ilyen az a pályázati lehetőség, amit a Csoóri-programon 
keresztül hirdetett meg néptánccsoportok, népi zenekarok 
számára. Ezt a lehetőséget ragadtuk meg mi is, hogy szép új 
népviseletekkel, keményszárú csizmával, karakter-

cipővel gazdagíthassuk a ruhatárunkat. Szeretnék köszönetet 
mondani az Erdélyi Baráti Kör Egyesület 
tagjainak, hogy vállalták a pályázatok 
lebonyolítását. Itthon nem találtunk olyan 
szervezetet, aki tudott volna nekünk ebben 
segíteni. Az egyesület tagjaival évtizedes barátság 
köt össze. Jó érzés tudni, hogy rájuk bármiben 
számíthatunk. 

– Hogy telt ez az évetek a tánccsoporttal? 
Milyen nehézségekkel kellett szembenéznetek a 
világjárvány miatt, illetve, hogyan hidaltátok át az 
akadályokat? 

– Ez az év a tánccsoport számára eléggé 
eseménytelen volt. A karantén miatt az összes 
fellépést lemondták, elmaradtak a koncertek, 
fesztiválok. Így elég nehéz egyben tartani a csapatot, 
hogy egy teljes év teljen el fellépés nélkül. A tavaszi és 
nyári időszakban próbát se lehetett tartani, 
szeptembertől tartunk rendszeresen foglalkozásokat. 
Remélem, a 2021-es év nem ilyen lesz, mint a mostani. 

A táncosoknak szükségük van a közönség visszajelzésére, 
élményekre, amelyek előre visznek. 

– Mit jelent ez a kitüntetés a jövőbeli tevékenységeidre 
nézve?  

– Én nagyon szeretem a munkámat, szeretek Kárpátalján 
élni, ez az otthonom. Szép és nemes feladat a hagyományőrzés, a 
népi értékek ápolása és megőrzése, a nemzeti identitás 
megerősítése az itt élő  magyarságban, elsősorban a 
fiataljainkban. A felnövő generációval megértetni, hogy a 
magyarságuk megtartása a legfontosabb cél itt Kárpátalján – ezt 
tartom a jövőbeli feladatomnak. 
 
Valikának ezúton is gratulálunk a megtisztelő díjért, 
büszkék vagyunk az ismeretségünkre, szeretettel 
gondolunk a közösen eltöltött időre és reményekkel 
telve tekintünk a jövőbeli közös célok felé! 
 

Ujvári Ivett, Erdélyi Baráti Kör Egyesület 
 

Fotók: Korolovics Zsolt

A kép bal oldalán a kitüntetett Korolovics Valéria 
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Támogatja az önkormányzat az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeumának működését 
 
Többek között ehhez kapcsolódó döntés is született Zirc Város Polgármestere 
részéről, aki a kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény 
alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét 
gyakorolja. Ottó Péter a szükséges döntéseket a képviselők véleményének, 
javaslatainak figyelembevételével hozta meg. 
 

A járványhelyzet az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának helyzetét is 
jelentősen megnehezítette, ezért a fenntartó támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a kiállítás 2021. évi működtetési költségeivel kapcsolatban. Zirc Városi 
Önkormányzat elismeri a múzeum zirci működtetésének értékét, turisztikai, kulturális 
jelentőségét, ezért úgy döntött, hogy a következő évi költségvetése terhére egy millió 
forinttal támogatja az intézményt, amennyiben a zirci kiállítás legalább középtávú 
elhelyezése és folyamatos működése a jövőben is biztosított lesz. 

Ezen felül az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának tervezett kiadványát 
is támogatja az önkormányzat, annak megjelentetési költségeihez 100 000 forint vissza 
nem térítendő támogatással járul hozzá a tagintézmény igazgatója kérelmének 
megfelelően. 

Zirc Város Polgármestere a Bedeco Kft. gyártási és logisztikai kapacitásainak 
tervezett jelentős bővítését elvi támogatásáról biztosította. A vállalkozás kérelemben 
megfogalmazott céljának megvalósítása, a hatályos rendezési tervnek és a tervezetten 
hatályba lépő rendezési tervnek is megfelel. 

A „Zirc, Zöld város a Magas - Bakonyban, termelői piac” elnevezésű projekt építési 
munkáira indított nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelése is megtörtént, 
nyertesének a Min-Tech Kft-t nevezte meg a polgármester. Arról is döntés született, hogy 
a projektre többlettámogatási igényt nyújt be az önkormányzat.   

Zirc Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára is sor került.  
Jogszabályi változással összhangban volt szükség a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelet módosítására. Az iparűzési tevékenység állandó vagy ideiglenes 
jelleggel végzett formáját már nem különbözteti meg a törvény, így 2021. január 1-től a 
helyi rendeletből is kikerül az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre 
vonatkozó szabályozás. Az adómértékekben változás nem történt.  

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítására is sor került. A rendkívüli települési támogatási kérelmek 
elbírálásánál néhány pontosítást igénylő kérdés merült fel a gyakorlati alkalmazás során, 
ezek átvezetésére szolgál a rendelet módosítása. 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott díjmértékek felülvizsgálata is megtörtént. A rendeletben a 
síremlékállításhoz kapcsolódó szabályozás is kiegészítésre került. 

A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata is a döntések részét képezte. Az idei évben történt élelmiszerár-
emelkedések következtében a nyersanyagnorma kisebb mértékű emelését látta 
szükségesnek az önkormányzat január 1-től, az általános iskolai ellátás esetében ez nem 
éri el a három százalékot.  

A polgármester egyetért azzal, hogy a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ a 
Köztársaság u. 3. és Alkotmány u. 16. szám alatti telephelyén üzemeltetett konyhákon a 
törvény által nevesített gyermekétkeztetési feladatellátáson felüli kapacitása terhére 
január 1-től továbbra is úgynevezett vendégétkeztetést biztosítson meghatározott térítési 
díj és díjképzési elv alapján. A vendégétkeztetés díjaiban is kisebb mértékű, 3,5 százalékos 
emelés történt.   

Kardosrét városrészben, a volt kemping területén található építési telkek 
értékesítésre történő kijelöléséről is döntés született, az értékbecslést követően 
megtörténik majd az értékesítési eljáráshoz szükséges döntések előkészítése. Az 
Alkotmány utca 3/A. 2. emelet 1. szám alatti, 32 négyzetméter alapterületű 
önkormányzati lakás esetében a bérbeadás mellett született döntés, melyre pályázat kerül 
kiírásra. A pályázati kiírás hamarosan megjelenik, elérhető lesz majd a városi honlapon, 
képújságban.   

A polgármester helyt adott a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének is és 
haszonkölcsönbe adott a részükre egy önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget a 
tevékenységükhöz szükséges felszerelések tárolásának céljából.  

Jóváhagyásra került a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő 
ellátási szerződés, amely változatlan feltételek mellett biztosítja a hajléktalan személyek 
átmeneti szállásának igénybevételét a Várpalota Térségi Összevont Szociális 
Intézményben.  

Támogatásra került az Erdélyi Baráti Kör Egyesület kérelme, amely a 2019. évben 
kapott támogatások felhasználásának és azzal való elszámolásának meghosszabbítására 
vonatkozott. Az egyesület a kialakult járványhelyzet miatt nem tudta felhasználni a forrást 
ez év végéig, erre a döntés értelmében a jövő év végéig lehetőségük lesz.  

Zirc Város Polgármestere tudomásul vette az önkormányzat két közművelődési 
intézménye, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház jövő évi munkatervének elkészítését 
is. (kg)  

 
 

Zöldhulladék-
gyűjtést szervezett 
az önkormányzat 

 
Zirc Városi Önkormányzat idén 
ősszel is megszervezte házhoz 
menő zöldhulladék-gyűjtési 
akcióját.  
 

A képviselő-testület októberi 
rendes ülésén döntött a házhoz menő 
lakossági zöldhulladék-begyűjtés 
megszervezéséről. A gyűjtéshez 
zsákokat 300 forintos kedvezményes 
egységáron biztosított az 
önkormányzat, melyeket a „Zirci 
Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. 
telephelyén lehetett megvásárolni. Az 
akció során jelentős mennyiségű, 
közel 35 tonna zöldhulladék gyűlt 
össze, ami négy fordulóval került 
elszállításra. A begyűjtést és a 
szállítást helyi vállalkozás, a DJP 
Combi Szolgáltató Kft. végezte el 
bruttó 1 625 600 forintos költséggel. 
A lakosság által megvásárolt közel 
ezer darab zsák értékesítéséből 
származó bevétel így a zöldhulladék-
begyűjtés összköltségének nem 
egészen ötödére biztosított fedezetet.   

Az önkormányzat által 
megszervezett házhoz menő 
zöldhulladékgyűjtési akciótól 
függetlenül, továbbra is egész évben 
lehetőség van a „VHK” Veszprémi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. által, a közszolgáltatás 
keretén belül, minden hónap 
harmadik szerdáján – külön díj 
fizetése nélkül – biztosított 
gyűjtőpontos zöldhulladék-begyűjtés 
igénybevételére is a sportpálya előtti 
területen. 

Zirc Városi Önkormányzat ebben 
az évben már nem először biztosított 
forrást zöldhulladék-gyűjtésre. A Zirci 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke által jó szándékkal 
megszervezett, de csak részben 
teljesített tavaszi gyűjtési akció 
befejezéséről is az önkormányzat 
gondoskodott. A város területének 
közel kétharmadáról szállíttatta el a 
közszolgáltatóval a kint maradt kerti 
hulladékot bruttó 838 200 forintos 
költségviseléssel.  

Az önkormányzat ezúton is 
köszöni városunk lakosságának, hogy 
a zöldhulladék szelektív módon 
történő gyűjtésével, kezelésével 
együttműködik környezetünk 
megóvásában. (kg)  
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Egy csokorban az adventi gondolatok 
 

 
A járványügyi helyzet miatt az adventi gyertyagyújtásokra és az egyes alkalmakhoz fűződő gondolatok elmondására 

közönség nélkül került sor ebben az évben. A város adventi koszorúját a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB munkatársai készítették, együttműködő partnerük a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. és a Verga Zrt. Zirci 

Erdészete volt. Az egyházi vezetők, gyülekezeti képviselők beszédeiből az összeállítást Csaba Lilla készítette. 
 

 
„Isten közelsége soha el nem vétetik…” 
 
Advent első vasárnapját, a várakozás időszakának 
kezdetét Vecsey Katalin, a Zirci Református 
Egyházközség lelkészasszonya köszöntötte Zircen.  

 
Adventi bevezetőjében 

elhangzott: bizonyára vegyes 
gondolatok kavarognak 
Mindnyájunkban az idei év vége 
felé járva. Jól megszokott 
életünket átírta a járvány. Így kell 
elérkeznünk Adventhez is, az év 
egyik legmeghittebb és legszebb 
időszakához.  Joggal tehetjük fel a 
kérdést: vajon lehetséges-e 
Adventet úgy ünnepelni és a 
Karácsonyra úgy készülni, hogy 
minden bizonnyal ez a készülődés, 

ez az ünnepvárás ez évben nem egészen úgy formálódik, mint 
amilyennek megszoktuk, s mint amilyennek szeretjük.  

A lelkészasszony kiemelte, az idők során nagyon sok 
minden rárakódott Adventre és a Karácsonyra is. S ebben a 
sokadalomban egy kissé elveszett a lényeg… Túlzott 
hangsúlyt kapott mindaz a külsőség, amely körülveszi az 
ünnepet, s jóval kevesebbet az igazi, belső tartalma.  Az idei 
Adventben lecsupaszítva, sokféle sallangtól mentesen, 
kevésbé harsányan áll előttünk az ünnepi váradalom. 

Csendesebb és visszafogottabb minden. Vecsey Katalin 
szerint, nem biztos, hogy olyan nagy baj ez – hiszen így 
tudunk csak igazán szembesülni Karácsony igazi ajándékával: 
Isten szeretete Jézus Krisztus által közénk született. 
Hangsúlyozta, egykoron az első karácsony is a lehető 
legegyszerűbben történt, mégis volt öröm, szeretet, hála, 
ünnep: mindezt átölelte az emberi szív készsége és odaadása.  

Mert az ünnepnek elsősorban mindig bennünk kell 
megszületnie! – tette hozzá. Ennek jegyében – bár sokféle 
lehetőségtől megfosztva, szabadságunkban bizonyos 
mértékben korlátozva – mégis méltóképpen készülhetünk a 
Karácsonyra, s reménységgel várakozhatunk.  

„Közeledjetek az Istenhez és Ő is közeledik Hozzátok!” – 
olvashatjuk a Szentírásban. Az idei Advent az Istenhez 
közeledés alkalma és lehetősége. Nemcsak önmagunkat, de 
szeretteinket is Isten előtt hordozhatjuk – fogalmazott a 
lelkészasszony. Ráirányítva a figyelmet arra, hogy Isten 
közelsége soha el nem vétetik Tőlünk a szociális 
távolságtartást, a személyes érintkezést ellehetetlenítő, 
vészterhes időben sem. Isten nem tart távolságot Tőlünk, és 
nekünk sem kell távolságot tartanunk Tőle. Urunk-Istenünk 
mindig csak egy imádságnyi távolságra van, hogy terheinket 
az Ő kegyelmébe ajánlhassuk.  

A lelkészasszony szerint az első adventi gyertya, a Hit 
lángjának fényében szimbolikusan megláthatjuk Istennek 
Mindannyiunkhoz közel lépő, lehajló szeretetét, amellyel 
betér a szívünkbe, békét hoz, csüggedésünk helyébe derűjét 
sugározza.  

 
 

„Szívünkben él az Ige magvacskája!” 
 

Szent Miklós napján Advent második vasárnapját 
Szakos Csaba, evangélikus lelkész köszöntötte. 

 
Szakos Csaba a 

járványidőszakot figyelembe véve 
úgy határozott, hogy a második 
gyertyagyújtás alkalmához 
rendelt adventi gondolatait 
ebben az évben egy rövid 
áhítattal öleli körül, mely azt a 
célt szolgálta, hogy többet 
adhasson a zircieknek és 
mindazoknak, akik lelküket a 
várakozás bensőségességének 
szentelik.  

Szakos Csaba beszédében 
kiemelte, Advent nem a mi ajtónyitásunkkal kezdődik, hanem 
azzal, hogy Isten elindult felénk – ez az adventi evangélium. 
Isten hozzánk tér, térjünk hát Mi is Hozzá! Akció – reakció. 
Az Atya akciója Jézus elküldése. A mi reakciónk pedig ennek 
felismerése és elfogadása.  

Az evangélikus lelkész elmondta, Jézust az Igében 
fedezhetjük fel, a Biblia lapjain keresztül szólít meg 
bennünket. Szakos Csaba ezáltal valamennyiünket arra 
hívott, hogy vegyük kézbe a Szentírást, forgassuk ez év 
adventjében, ünnepi időszakában is, hogy Jézus 

megszólíthasson, formáljon bennünket. Ennek tükrében, 
megerősítésképpen Cseri Kálmán református igehirdető 
mondatát idézte: „Aki foglalkozik az Igével, azzal elkezd 
foglalkozni az Ige.” Hozzátette, olykor fájdalmasnak 
érezhetjük, ahogy leleplez, döntésre késztet az Ige. De 
tudnunk kell, hogy minden születés fájdalommal jár, így az 
újjászületés is. Ahogy Jézus Nikodémus farizeusnak, 
írástudónak fogalmazott: Bizony mondom Néked, aki nem 
születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát!  

Ám, ha az újjászületés jegyében, csodájában az Ige 
magvacskája egészségesen kikel a szívünkben, életünk 
százszoros termést hoz.  

Aki azonosul Jézus életével, belső törvényévé válik, hogy 
nem azért tesz valamit, mert az szabály, hanem mert 
meggyőződése. Jézus így fogalmaz a Hegyi Beszédben: „Ti 
vagytok a világ világossága!” – Világosság azonban csak úgy 
lehetünk, ha visszaragyogjuk Jézus világosságát. 
Visszaragyogjuk a testvérszeretetben – tettekkel és 
valóságosan – segítőkészen, empátiával, áldozatkészséggel, 
nyitott szemmel, önzetlenül, közös ügyet előrevivően és 
alázattal.  

Karácsonykor, a közénk érkező Jézusban mindezt 
megláthatjuk, akire érdemes feltekinteni, akitől jön a segítség 
a mostani embert próbáló helyzetünkben is, aki által 
mégiscsak igazi adventünk és ünnepünk lehet.  

Advent második, a Remény gyertyájának fellobbanása 
előtt az evangélikus lelkész Aranyosi Ervin „Advent második 
gyertya” című versével zárta ünnepi gondolatait.  
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„Jézus Krisztus az ünnep valódi lényege” 
 
Advent harmadik vasárnapját a Zirci Baptista 
Gyülekezet nevében Petrikné Sáfrány Judit 
köszöntötte. 

 
Petrikné Sáfrány Judit 

minden évben rettenetesen 
várta/várja december végét, hogy 
részese lehessen a csillogásnak, a 
meghittségnek, az ajándékozás 
örömének, a meglepetés erejének, 
a várakozás izgalmának, hogy az 
ünnep hangulata beragyogja a 
lelkét.  

Bevezető gondolatai közt 
megvallotta, egy ideig a 
Karácsonynak, annak igazi 
értelme, belső fénye és az 

Ünnepelt nélkül örvendett. Mígnem kamaszkorának egyik 
karácsonyestéjén mélyen megérintette Franco Zeffirelli „A 
Názáreti Jézus” című filmjének kereszthalál-jelenete, ez volt 
az első érintés a lelkében, melynek hatására ráébredt, Jézus 
nem egy mindennapi ember volt. E felfokozott élmény 
ellenére még el kellett telnie néhány évnek, hogy igazán 

megélje, Jézus Krisztus az ünnep valódi lényege. Ez élmény 
abban az időben teljesedett be, amikor Judit egész családja 
megismerte a Jóistent. Az élő Jézust befogadva, másként 
kezdtek el működni az életük dolgai, és ezzel együtt 
természetesen az ünnep, az ünneplés is.  

Kiemelte, Advent idején nemcsak az emberiség, hanem 
Isten is várakozásban van. Isten várakozásának magva az, 
hogy felismerje Őt szívében az ember, s ezáltal az a hit 
ébredhessen fel benne, hogy a Karácsony misztériuma érte, 
vagyis az emberért történt.  

Ezt, az egész emberiséghez hajló gesztust egyik kedves 
igeverse is megerősíti: „Kitártam kezemet – naphosszat – az 
engedetlen nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem a saját 
feje után.” Hangsúlyozta, Isten kitárt karral várja az embert. 
Hiszen Urunk-Istenünk Adventje akkor válik teljessé, ha 
valaki az ő Gyermeke lesz, és az örök élet áldásában részesül.  

Záró gondolataiban Isten Pál apostolhoz intézett szavait 
idézte, amikor az apostol Korinthusban tartózkodott: „Nekem 
sok népem van ebben a városban.” Petrikné Sáfrány Judit 
teljes szívéből hiszi, hogy ez így van Zircen is.  

Az öröm gyertyájának lángját meggyújtva, szavaiban 
bátorító szeretettel csendült: Ne legyenek hát üresek a 
templomok, az imaházak, a szíveinkről nem is beszélve! 
Karácsonykor töltse el lelkünket az Ünnepelt és az ünnep 
öröme!  

 
 

„Karácsony ereje: a közénk érkező Isten”  
 
Advent negyedik vasárnapját Bérczi L. Bernát 
O.Cist., a Zirci Ciszterci Apátság apátja köszöntötte. 

 
Gondolatait azzal kezdte, hogy 

az idei évhez hasonló Adventre és 
Karácsonyvárásra talán még nem 
is volt példa a történelemben. 
Sokaktól lehet hallani, hogy 
hiányzik az úgynevezett 
karácsonyérzés, merthogy annyira 
másként kell készülnünk az egyik 
legnagyobb keresztény ünnepre.  

A zirci apát hangsúlyozta, e 
váratlan helyzetben azonban 
nemcsak a hiány létezhet bennünk 
Advent idején; ez az időszak most 

valódi alkalmat kínál, hogy ráleljünk arra a titokra, amit a 
Karácsony mélyen magában rejt. Hiszen a mostani, 
körülöttünk és a világban fennálló állapot elvezethet 
Mindannyiunkat ahhoz, hogy figyeljünk egy kicsit inkább 
befelé, és keressük belül a Karácsony értelmét.  

Bérczi L. Bernát O.Cist. apát úgy véli, hogyha ezt a belső 
értelmet megleljük magunkban, akkor igenis lehet egy 
bensőséges és új tapasztalatokkal gazdagító Karácsonyunk.  

 
Kiemelte, Karácsony ereje elsősorban az, hogy minden 

nehézség, szenvedés és baj ellenére, nem vagyunk magunkra 
hagyva, velünk van az Isten, akinek fontos a mi boldogságunk 
és sorsunk.  

Ebben a mostani Adventben is, noha mi nem tudunk 
másokhoz közel menni, Ő közel jön hozzánk és érezteti 
velünk, hogy nem vagyunk egyedül. Megajándékoz minket az 
Ő feltétlen szeretetével és jelenlétével. Ebben a 
járványhelyzetben ugyanis minden embernek szüksége van 
egy úgynevezett „lelki vakcinára” is, avagy a szeretetnek arra 
a gyógyírjára, amely az Égből, az Istentől jön és születik 
nekünk.  

A megszülető Kisded, aki Názáretben Karácsonykor 
világra jön, örömet és reményt csalhat a szívünkbe, ha az 
ünnep időszakában valóban megállunk és a Karácsony igazi 
erejére és értelmére összpontosítunk, s vigyázunk arra a 
Szeretetre, amit a Kisded elhoz közénk.  

A mostani, rendkívüli járványidőszakban, amikor 
Valamennyiünknek nehézségeket kell hordoznunk, újra 
közénk születik, eljön az Isten Fia, aki mellénk áll, betlehemi 
csillagával utat mutat és erőt önt a szívünkbe – ezeknek a 
gondolatoknak a jegyében gyújtotta meg Bérczi L. Bernát, 
zirci apát a negyedik, a Szeretet gyertyalángját a város 
adventi koszorúján.  

 

 
 

Civil köszönet a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet munkatársainak 
 

Ádvent van. Szeretettel gondolunk az értünk 
dolgozókra, külön szeretettel köszöntjük az egészségügyi 
dolgozókat, akikre a járvány nagy terhet rótt. Kiérdemelni 
valamit nem szerencse kérdése, hanem keményen dolgozni 
kell érte. Az egészségügyi dolgozók emberséggel, kellő 
megértéssel, alázattal viseltetnek a betegek iránt, naponta 
kiérdemlik nagyrabecsülésünket. 

Advent van, Karácsonyra készülünk. Ez az 
időszak hagyományosan az elcsendesedés, a visszatekintés, 
az értékelés időszaka. A nyugodt várakozásé. A közelgő 
ünnep egyre inkább felragyogó fényében szeretnénk 
Önöknek megköszönni áldozatos munkájukat és 
kitartásukat, hiszen nincs csodálatosabb hivatás, mint 
mások segítése, az elesettek, betegek ápolása, gyógyítása. 

Óriási munka és felelősség van az egészségügyben 

dolgozókon. Országszerte akciók indultak, 
hogy az emberek kifejezzék tiszteletüket 
irántuk. Sok helyen, így Zircen is piros szíveket 
rajzolunk, szabunk, vágunk a karácsonyfára, 
amelyet az Erzsébet Kórház előterében 
helyezünk el, ezzel köszönve meg a 
fáradhatatlan segítségüket. 

 
Kívánunk mindenkinek áldott békés 

várakozást, az ünnepre ráhangolódást, 
szeretetet és békességet! 

 
Szeretettel:  

a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület  
Gyurkó Jánosné 
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Körkép a karácsonyi jótékonysági akciókról 
 

Családok és egyedül élők segítségére siettek 
 
„Segíts, hogy segíthessünk!” címmel hirdette meg a 
Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központja karácsony előtti jótékonysági 
akcióját. 
 

– Idén egy kicsit rendhagyó módon készültünk az év végére. 
Sajnos elmaradt a szokásos „cipősdoboz” akciónk, helyette azt 
kértük, hogy aki teheti, támogasson minket tisztítószerrel, 
tisztálkodó szerrel, tartós élelmiszerrel, hogy segíthessünk mi is 
másokon. Erre a felhívásra is nagyon sokan reagáltak és szép 
számmal kaptunk csomagokat, felajánlásokat. Ennek 
köszönhetően közel 40 családot és egyedülálló személyt tudtunk 
meglepni a Zirci járásban – mondta el érdeklődésünkre Koós 
Kata, a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ vezetője.  

Megtudtuk azt is, hogy az ajándékokból az idei évben több 
egyedül élő vagy kisnyugdíjas házaspár részesült, ők a márciusi 
koronavírus-járvány során kerültek az intézmény látókörébe. A 
viszontlátás és az adományok átadása nagy örömet és 
meglepetést okozott számukra. A csomagok személyre szabottan 
kerültek összeállításra; a szépkorúak alapvető élelmiszereket, 
tisztálkodási szereket és tisztítószereket kaptak. A gyermekes 
családok csomagjai könyvekkel és édességgel bővültek.  
 

 
A bőségesen összeállított csomagok tisztálkodási szereket, alapvető 

élelmiszereket és gyerekek számára édességet, könyveket is tartalmaztak 
 

A jótékonysági akció során a magánszemélyektől kapott 
adományokból 218 kilogramm élelmiszer, 25,5 liter tisztítószer 
és 21 liter tisztálkodási szer gyűlt össze. A járás szinte minden 
településére kerültek a csomagokból, melyet az intézmény 
munkatársai személyesen vittek ki, betartva a járványügyi 
szabályokat.  

A felhívásban megfogalmazott adományokon kívül más 
jellegű támogatások is érkeztek. Vágenhofer Roland 10 pár téli 
gyerekcsizmát, bakancsot, Dombi Imre ismételten nagyobb 
összegű vásárlási utalványt, a Segítő Kezek Háza étrend 
kiegészítőt, a Vezir-Hús Kft. 100 kilogramm sertészsírt, a Magyar 
Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete mesekönyveket, a Zirc-
Coop Zrt. több karton édességet, a Zirci Baptista Gyülekezet nagy 
mennyiségű adományt, a Hubert Csomagolók 120 darab 
szalagfüles táskát ajánlott fel a jótékonysági akcióra.  

Az idei év nehézségei ellenére az intézmény előzetes 
várakozását felülmúlta a jó szándékú emberek adakozása, melyet 
a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ minden 
adományozónak és partnerének köszön. Békés karácsonyt és 
boldog új évet kívánnak az intézmény munkatársai. (kg) 
 
 
Jótékony céllal cseréltek gazdát a ruhaneműk 
 
Várakozáson felüli eredményt hozott a Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ által első alkalommal 
meghirdetett Téli ruhabörze.  
 

Egy hétre hirdették meg az akciót, de végül az tovább tartott 
az érkező adományok mennyiségére való tekintettel. Az induló 
készletet a szervező intézményhez korábban került ruhadarabok, 
valamint a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitásznál 
lévő kabátok, téli kiegészítő ruhaneműk jelentették.  

Nagyné Fáró Katalin örömére szolgál, hogy hoztak is és 
vittek is ruhát. A fennálló veszélyhelyzet miatt döntöttek úgy, 
hogy a ruhaneműk elhelyezésére az épület előtt adnak 
lehetőséget, a Segítő Kezek Háza kapubejárójában önkiszolgáló 
módon cserélhettek gazdát. A fogas tele volt kabáttal, és 
rendszeresen cserélődött a kínálat, egy dobozból pedig sapkákat, 
sálak, kesztyűket, vastag zoknikat lehetett vinni.  

Az intézményvezető köszönetét fejezi az adományozóknak, 
és azoknak is, akik népszerűsítették az akciót.  
 

 
Nagyné Fáró Katalin örömmel mutatja a kínálatot – jó minőségű ruhákat 

kaptak adományba, amelyek szabadtérre, de védett helyre kerültek 
 
 

Egészségmegőrzés és tartós élelmiszer 
 
A Segítő Kezek Zirc Alapítvány a Béres Alapítványtól 
2020 decemberében 320 darab Béres Cseppet kapott, 
az adomány értéke 626 880 forint.  
 
A cseppeket az alapítvány a Mozgáskorlátozottak és a Vakok és 
gyengén látók térségi szervezetein, a Zirci Árpád-házi Szent 
Erzsébet Katolikus Karitász csoportján, a Zirci Önkormányzati 
Szolgáltató Központ, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 
és a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetén keresztül 
juttatta el a rászoruló családoknak, ezzel segítve az egészségük 
megőrzését. Karácsony előtt az alapítvány 50 zsák burgonyát 
osztott szét Hoffer Ervin vállalkozó jóvoltából. Ezen kívül 
50 000 forint értékben tartós élelmiszert adományozott 
rászoruló, egyedül élő személyeknek.  
 
Az alapítvány nevében mindenkinek békés ünnepeket kívánunk! 
 

Bálintné dr. Voznek Marianna és Nagyné Fáró Katalin 
 
 

Száz csomagot osztott ki a vöröskereszt 
 
A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete az idei 
évben is megszervezte karácsonyi adományosztását a 
rászorulók megsegítésére.  
 

A járványhelyzetre való tekintettel szabadtéren, a 
Művelődési Ház épülete előtt vehették át az adományokat a 
rászorulók december 7-én 9.00 és 16.00 óra között.  

A vöröskereszt az idei évben száz csomagot állított össze egy 
anonim adományozó jótékonyságának köszönhetően.  

A területi szervezet további támogatást kapott a Veszprém 
Megyei Vöröskereszttől, a Hubert Csomagolóktól, az ABL 
Technik Kft-től, a helyszínt biztosító Zirc Városi 
Önkormányzattól, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési 
Ház és Stúdió KB-tól, valamint a zirci önkéntes véradóktól, akik 
a csomagolásban, adományok mozgatásában segítettek a 
vöröskeresztnek. (Folytatás a következő oldalon.) 
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Magyar Lászlóné területi vezető átadja a csomagot Godácsi István György 

részére. A háttérben Cziráki István önkéntes 
 
 

Karácsony előtti segítség a rászorulóknak 
 
A Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász az 
idei évben is meghirdette karácsony előtti 
adománygyűjtési akcióját.  
 

– Kilencven kilogramm tartós élelmiszer és 175 000 forint 
összegű pénzadomány gyűlt össze – számolt be a jótékonysági 
akció eredményéről Ulrich Józsefné csoportvezető.  

Sorolta azt is, hogy mi mindenből álltak össze a csomagok: 
egy anonim adományozó igen nagy értékben élelmiszereket és 
fertőtlenítőszereket, a Henkel Magyarország Kft. szintén nagy 
értékű tisztító- és tisztálkodószereket, Hoffer Ervin étkezési 
burgonyát, egy másik, anonim személy almát ajánlott fel. Balázs 
István és felesége, Balázsné Benkő Erzsébet nyolc család 
tűzifaszükségletéhez járult hozzá.  

Az adományokat a november 16. és december 4. közötti 
időszakban, a zirci Bazilikában lehetett elhelyezni.  

Nem késlekedtek a karitász munkatársai, december 5-én 
máris nekiláttak a 78 nagyon tartalmas csomag kiosztásának, 
melyben négy középiskolás volt a segítségükre a közösségi 
szolgálat keretében.   
 

 
Csombor Mariann önkéntes mutatja a csomagok élelmiszertartalmát 

 
A csoportvezető a hittanos gyerekek „Angyalbatyu” akciójáról is 
számot adott, amely szintén jól sikerült. – Nagy szeretettel és 
örömmel készítették a csomagokat a nehezebb sorsú 
gyerekeknek, amit karácsony hetében viszünk el nekik. A Szent 
Bernát Idősek Otthonába és a Zirci Erzsébet Kórházba 
szaloncukorcsomagot juttattunk el.  

– A rászoruló családok nevében is hálánkat és 
köszönetünket fejezzük ki a nagylelkű adományozóknak, és 
köszönjük a hittanos gyerekeknek és hitoktatójuknak is! 
Örömteli, áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! – zárja 
gondolatait Ulrich Józsefné. (kg) 

 
Örömmel és szeretettel készítették a hittanos gyerekek az 

„Angyalbatyukat” nehezebb körülmények között élő társaiknak 
 
 

VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE 
 
A veszélyhelyzet miatt az idei évben elmaradt a 
Véradó Ünnepség is, de a „Csendes Hősökről” nem 
feledkezünk meg. Lapunk hasábjain keresztül köszönti 
őket egy írással a Zirci Területi Szervezet vezetője.   
 

A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta 
hivatalosan is november 27-e a Véradók Napja. Ezen a napon 
sokszoros véradókat, úgynevezett „Csendes Hősöket” 
köszöntenek, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak emberi 
életek megmentéséhez.  

1954-ben tüntettek ki először valakit az e fajta 
segítségnyújtásért. Mára már véradóbarát munkahelyeket 
teremtve, a munkáltatónak nem kell tartania attól, hogy a 
munkavállaló hiányozni fog. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta 
vesz részt véradásszervezésben. Éves szinten mintegy 13 ezer 
véradóeseményt szerveznek. Naponta 1800 véradót kell 
toborozni ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet álljon 
rendelkezésre, műtétekre, baleseti sérülésekre, 
vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezelésére. A 
véradások szervezése mellett a véradók megbecsülése, a lakosság 
véradásra buzdítása, a véradás ügyének népszerűsítése is a mi 
feladatunk.  

A 2020. év Veszprém megyei terve 16 800 fő volt, ebből a 
„Zirc terület” szervezésében 695 fő nyújtotta karját segítségre. 
Ha viszek bele egy kis matematikát, akkor a képlet a következő: 
695 főtől vettek le 4,5 deciliter vért. Akárhogy is számolom, ez 
kicsit több mint 312 liter vér. Az örök szlogen alapján – „Adj vért 
és megmentesz 3 életet” – ebben az évben 2085 ember életét 
mentették meg.  

A COVID-19 világjárvány ideje alatt a véradók és a vért kapó 
betegek egészségének érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat 
megelőző intézkedéseket léptetett életbe. Ezeket szigorúan 
figyelembe véve és betartva is teljesíteni tudjuk az éves tervet. 
Bár megoszlanak a vélemények, tudomásul vettük azoknak az 
embereknek a félelmét, akik ebben az időszakban mellőzik a vér 
leadását, de nem kell félni, hiszen a Magyar Vöröskereszt 
Veszprém Megyei Szervezetének dolgozói teljeskörű tudásukkal, 
nyugalmat és bizalmat árasztva, profi szinten kezelik a helyzetet. 
A koronavírus-járvány sajnos sok áldozatot követel. Ezért kérjük 
a segíteni vágyókat, hogy jelentkezzenek a Plazma Centerbe. A 
vérplazmát 90 százalékban víz, 10 százalékban pedig zsír, 
fehérjék, véralvadás-faktorok, hormonok alkotják, melyek 
létfontosságú gyógyszer-alapanyagként szolgálnak, és ezek 
szintetikus úton nem állíthatók elő.  

Szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, Zirc Városi 
Önkormányzatnak és a környező települések 
önkormányzatainak, hogy a megszorítások ellenére is 
rendelkezésünkre bocsátották a helyszínt a véradásokra. 
Gratulálok, nagyon szép teljesítmény.  

Boldog, Békés Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!  
 

Magyarné Anikó 
Megyei Véradásszervező Koordinátor, Zirc Területi Vezető 
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Művelődés a járványhelyzet árnyékában 
 
A 2020-as esztendő a zirci Művelődési Ház számára 
is ugyanúgy indult, mint az előző évek, előkészületek 
zajlottak az éves munkaterv megvalósítása 
érdekében. A COVID-19 vírus eleinte csak távolról 
riasztó mumusként fenyegetett, amíg el nem 
érkeztünk márciusig. A járványügyi helyzet 
kialakulása, a korlátozások mindannyiunk életét 
megváltoztatta.   

 
Az intézményben látogatókat, közösségeket nem 

fogadhattunk, ezért nekiláttunk régóta halasztott 
háttérmunkák elvégzésének, amire a pezsgő mindennapi 
életünk mellett nem jutott idő. Kis idő elteltével értesültünk 
arról, hogy városunknak nagy szüksége van textil 
szájmaszkokra. Ezért Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járási 
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének 
koordinálásával intézményünk átalakult „mini 
manufaktúrává”. Több hétig varrtuk a maszkokat, amely 
egyúttal szép példája volt az összefogásnak. A Bakonyi 
Finnbarátok Köre Egyesület és az Erdélyi Baráti Kör 
Egyesület tagjai kinyitották szekrényüket és a ládafiából 
előkerültek a régi békebeli anyagok, lepedők. Mi pedig 
különböző alternatív utakon vékony kalapgumihoz jutottunk 
hozzá, ami akkor igencsak hiánycikknek számított. Kétrétegű, 
de vastag anyagból készült maszkjainkat 
hitelesítettük dr. Kovács Hajnalka 
háziorvossal. Mindez azonban nem 
valósulhatott volna meg a Zirci 
Önkormányzati Szolgáltató Központ 
munkatársai segítsége nélkül, a sok-sok 
színes vidám mintájú anyag vásárlásával 
nem titkolt céljuk az volt, hogy egy kis 
örömet csaljanak a kötelező „ruhadarab” 
viselőinek arcára-szemébe.  Jártukban-
keltükben összegyűjtötték az újabb 
igényeket, de a házhozszállítást is 
magukra vállalták. Abban az időben 
akkora igény volt a maszkokra, hogy még a 
sátoros ünnepeken, Húsvét napján is 
dolgoztunk. 

Pillanatok alatt elröppentek a tavaszi 
hónapok és a korlátozások feloldásával a 
Művelődési Ház nyitására készültünk. 
Több városi intézmény mellett mi is nyári 
tábort szerveztünk, a gyerekek 
szabadidejének élménydús eltöltése és 
nem utolsósorban a szülők 
tehermentesítése céljából, hiszen legtöbben már tavasszal 
kivették az összes szabadságukat. 

A tábori programok összeállításán dolgoztunk, amikor 
intézményvezetőnk, Bieberné Réz Ágnes felhívta a figyelmet 
a „Köszönjük, Magyarország!” projektre, mely 
ingyenes programlehetőséget biztosított. Regisztrációval 
jutottunk hozzá ahhoz az adatbázishoz, mely különböző 
műfajokra bontva tartalmazta az előadókat, elérhetőségüket, 
és egy tömör tájékoztatót a műsorszámról. Az országban a 
közművelődési szakmában megindult egy kíméletlen verseny 
az előadóművészek foglalásában, ami nem bizonyult olyan 
egyszerűnek. Kiderült például, hogy a zenekarok esetében az 
állami támogatás csak bizonyos részét fedezi az előadói 
díjnak, a különbözetet és az egyéb költségeket (pl. szállásdíj, 
útiköltség-térítés, catering) a szervezőnek kell fizetnie. 
Mindez együttvéve kedvezőbb helyzetbe hozta a 
nagyvárosokat a kistelepülésekkel, kisvárosokkal szemben. 
Azonban a felmerülő nehézségek ellenére is szerettünk volna 
profitálni ebből a programból. A kulturális szférára vonatkozó 
jogszabályok tükrében már a kezdetektől a biztonságos 
megvalósításra törekedtünk, ezért kisebb közösségeknek 
szerveztünk előadásokat. Felvettük a kapcsolatot az óvodával, 

iskolákkal és tájékoztattuk őket a lehetőségekről. Az 
előadóművészek is pozitívan fogadták, amikor egyszerre több 
előadást is tarthattak városunkban. Az elejétől fogva a 
szabadtérre és kisebb létszámmal terveztük 
rendezvényeinket, ám a fokozott óvatosság mindenki számára 
megnyugtatóbb volt járványügyi szempontból is.  

A sikeres lebonyolításban jelentős szerepe volt egy-két 
vidéki településnek, akik együttműködő partnerként szállást 
és ellátást biztosítottak fellépőink számára. Említést érdemel 
többek között Varga Antal, a Zöldág Fogadó Bt. vezetője, 
Tóth-Kovács Eszter, az Amberg Vendégház üzemeltetője, de 
Ring Krisztina ízletes kemencés ételeinek is nagy sikere volt. 
Az összefogás által így nem csak Zirc, hanem a környékbeli 
települések is részesültek a „Köszönjük, Magyarország!” 
program keretében megvalósuló közösségi élményekből.  

A rendezvények szervezése által olyan csodálatos 
emberekkel találkoztunk, akiknek a szakmája egyben a 
hivatását is jelenti, a szó legnemesebb értelmében. Szinte 
kivétel nélkül minden fellépő vendégünk mögött ott lapult a 
generációkon átívelő tehetség és tudás, amelyhez szorgalmas 
és kitartó munka társult. Mindez egy olyan mély alázattal 
ötvöződött, amely csak kizárólag a legnagyobb emberi 
nagyságokat jellemzi.  

Legelőször a cirkusz világából érkeztek hozzánk előadók, 
három társulattól: az Eötvös Cirkusz, 
a Vízi Cirkusz és a Magyar 
Nemzetközi Utazó Nagycirkusz 
artistái. Vidám, lenyűgöző bemutatóik 
korlátozott létszámmal ugyan, de 
nyitottak voltak a tisztelt nagyérdemű 
számára, ám cirkusz-pedagógiai 
programjukon már csak nyári táboros 
gyerekeink vehettek részt. A lurkók 
kipróbálhatták magukat és betekintést 
nyertek a manézs sziporkázó világának 
munkás hétköznapjaiba. Világért sem 
felejtenénk ki a sorból „Dr. Kavics és 
Dr. Kata” műsorszámát a Bohóc 
Doktorok Alapítványtól, akik jó alaposan 
megnevettették picinyke óvodásainkat. 

Fekete Dávid vásári bábjátékos 
Magyarország túlsó szegletéből érkezett 
hozzánk, mégis egész „tudománya” 
belefért egy kofferbe. Senkinek eszébe se 
jutott volna, micsoda kincseket rejt a régi 
ütött-kopott bőrönd, amikor az 
óvodakert „lelátója” hirtelenjében 

színházi lelátóvá avanzsálódott, ám ahogy a bábjáték 
elkezdődött, pillanatok alatt fény derült mindenre.  

A programok 
szervezésénél a felnőttekre 
is gondoltunk. A művelődési 
ház mögött felállított 
színpadunkon a zene és a 
tánc világának olyan 
kivételes tehetségű előadói 
léptek fel, akik Európa több 
városának pódiumait is 
bejárták. Latin estünk 
flamenco és tangó 
táncosai a bensőséges és 
improvizációs előadásmód 
jeles művelői, táncukkal egy 
új és üde színfoltot vittek 
Zirc kulturális életébe.  A 
Tabáni Szerb Néptáncegyüttes tűzről pattant csapata 
pedig az élő néphagyomány követendő szép példáját állította 
mindannyiunk elé. (Folyt →)  

„Dr. Kavics és Dr. Kata” műsorszáma 

Latin est… 
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Idősebb Sárközi Lajos és

cigányzenekara, akik egy méltatlanul háttérbe szoruló 
zenei műfaj képviselői, muzikalitásukkal és virtuóz játékukkal 
lenyűgözték az előadásra meghívott vendégeket. 
 

 
Sárközi Lajos és cigányzenekara 

 

 
A Tabáni Szerb Néptáncegyüttes fellépése 

 
Vidéki rendezvényeinken is sok örömet és vidámságot 

csaltunk a nézők arcára. Az Aranykapu Gyermekzenekar 
muzsikája eddig sem volt ismeretlen a környékbéli 
óvodavezetők előtt.  

Domoszlai Sándor operett előadását vastapssal 
jutalmazta a közönség. Jónás Andrea és Várfi Sándor 
színművészek zenés meséjükkel pedig egészen új arcukkal 
mutatkoztak be. 

 

 
Az Aranykapu Gyermekzenekar 

 
Nem feledkeztünk meg a közép- és általános iskolás 

korosztályról sem, színvonalas színház-pedagógiai 
programokat szerveztünk számukra. A vírus terjedése és a 
szigorító intézkedések következtében ezeknek sajnos csak a 
töredéke valósulhatott meg. Említést érdemel a 
„Láthatáron” csoport, a társulat darabjaiban korunk éles 

társadalmi, családi problémáit 
boncolgatja, aktív szereplőkként 
bevonva magukat a kamasz fiatalokat 
is, újfajta problémamegoldó 
képességek felvételére késztetve őket.  

Örömmel töltötte el a 
környezetünkben lévőket, mikor 
vidékünk szülöttét, a 
bakonyszentlászlói születésű 
Haik Viktória színművésznőt is 
vendégül láthattuk, a kisiskolás 
korosztály számára összeállított 
„Cifrázzuk Együtt” programjával. 

Az NKA Népművészeti 
Kollégiuma támogatásával október 

első hetében (az Országos Könyvtári Napok keretében) 
Berecz András Kossuth díjas ének- és mesemondóval 
tölthettünk el egy felejthetetlen estet. 

Ősz derekán sajnos ismét szigorítások következtek a 
járványügyi helyzet miatt. A köznevelési intézményekből 
kiszorult csoportokat szívesen befogadtuk, a szabályok 
betartásával, csökkentett létszámmal, de helyet és lehetőséget 
adva működésük folytatására. Esténként szinte minden 
termünkben felgyulladt a lámpafény.  

November közepén jártunk, amikor bekövetkezett az, 
amire tulajdonképpen számítani lehetett, újra be kellett zárni 
kapuinkat közösségeink előtt. Azt hiszem, ennél nagyobb 
bánat nem érheti egy művelődési ház munkatársait, mint 
távol lenni azoktól, akikért, és amiért dolgozik. Amikor a 
bezártság, a bizonytalanság érzése, munkahelyi problémák és 
a vírustól való félelem egyre nagyobb teherként nehezedik 
mindenkire, szükségét éreztük, hogy tegyünk valamit annak 
érdekében, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. 
Ezért az Advent áhított időszakához közeledve csatlakoztunk 
egy Solymárról elinduló kezdeményezéshez, amely már 
országos szintre emelkedett, a Világító Ablakok 
Kalendáriumához. Minden nap más, számozott ablakot 
kell megkeresni a városban, az adott 
utcáról a Facebook-on közzétett 
rejtvény ad információt: vajon hol 
csillan fel az újabb díszbe öltöztetett, 
kivilágított ablak? A játékban sokan 
részt vettek, „díszítők” és „vadászok” 
egyaránt. A karácsonyi ünnepre 
hangolódás közös élménnyé vált, a 
régi hagyományok továbbéltetése 
megújult köntösben valósult meg.  

Az adventi időszakban több 
online előadással is készültünk, a 
helyi televízió közreműködésével. 
Felemelő volt a három bakonybéli kislány közös éneklése, 
Petus Mónika és Marticsekné Szentkereszty Judit ünnepi 
dalcsokra, valamint a megszokottól eltérő gyertyagyújtások 
ünnepi gondolatai egyházi képviselők tolmácsolásában. A 
felvételeket az intézmény Facebook-oldalán, Youtube-on és a 
helyi televízió adásaiban tettük közzé.  

Lassan véget ér az esztendő, visszaemlékezve, sok-sok 
kérést meghallgattunk, sőt kérdeztünk, hogy ki-mit szeretne a 
közművelődés területén? Azt az egyet azonban 
mindenképpen megtanította számunkra az idei esztendő, 
hogy nekünk is meg kell újulnunk, kreatív és alternatív utakat 
kell keresnünk, hogy színt vigyünk közösségeink hétköznapi 
életébe.  

 
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Újévet Kívánunk! 
 

Cikk: Wolfné Litter Beáta közművelődési munkatárs 
 

Fotók: Fekete Zsigmond és Művelődési Ház

Haik Viktória 
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Bandi bácsi cukrászdája 
 
Piedl András (1894–1982) zirci cukrászmester 
 

A Piedl család ősei 
Olaszfaluban gazdálkodtak, 
innen települtek Zircre az 1900-
as évek elején. Az édesapa, Piedl 
András kitanulta a 
cipészmesterséget, műhelye az 
egykori Legényegylet hátsó 
részében, az emeleten volt. 
Kiváló mester volt, deformált 
lábra is készített cipőt, több 
későbbi neves zirci cipész nála 
tanulta a szakmát. Két fia és egy 
lánya született, András, József 
és Erzsébet. András, apja 
nyomdokaiba lépve először a 
cipészmesterséget választotta, 
majd a vendéglátásban 
dolgozott, cukrász lett, Piedl 
József (1895–1974) szabónak 

tanult, de 1926-ban kivándorolt Amerikába, majd az 1970-es 
években tért vissza Zircre. Ugyancsak Kanadába vándorolt 
Erzsébet lányuk férjével, Szautner Györggyel. 

1914-ben Piedl Andrást besorozták, először kerékpáros 
századba került, akkor tanult biciklizni. Majd katonaként harcolt 
az olasz fronton. Miután hazatért, 1921-ben megnősült. Híres 
régi zirci építőmester famíliából választott feleséget, Kasper 
Máriát (1901–1969). Házasságukból két gyerek született, Valéria 
(1923–1998) és Endre (1928–2013). 

1935. október 14-én Piedl András kérelmet nyújtott be a zirci 
elöljáróságnak, hogy kávémérést és cukrászdát nyithasson. A 
Rákóczi téren idősebb Ulrich Józsefnek volt zöldséges bódéja. 
Ennek helyén kívánt Piedl Bandi egy új épületet emelni. Azt is 
kérelmezte, hogy a megnyitás évétől 25 éven át szeretné az 
emelendő épületet és annak környékét díjtalanul használni.  

A helyi újságban 1936. februárban „Cukrászda épül Zircen” 
címmel örömmel adták hírül, hogy Piedl András cukrásziparos 
építi a nyaralók által nagyon igényelt városias jellegű 
szórakozóhelyet. Lehetett kávét és süteményeket fogyasztani, 
vagy fagylaltozni, közben a korzón sétálgatni, megpihenni a 
ligetben lévő padokon. Piedl András 1939. decemberben 
vendéglős mestervizsgát tett Győrben.  

A cukrászdában árult süteményeket Piedl András felesége, 
Kasper Mária és sógornője, Kasper Stefánia irányításával, 
segítőkkel készítették. A családból még Kövesi Ilus dolgozott a 
műhelyben. A cukrászműhely először a Vajda Ödön (mai Petőfi 
Sándor) utcai családi ház melléképületében volt, később a 
Széchenyi utcában a Kukoda (később Cuha) vendéglő melletti 
épületben. A receptek egyrészt régi családi receptek voltak, 
másrészt Kasper Stefi hozta magával Budapestről. Ő ugyanis 
Budapesten gróf Teleki Pál miniszterelnök Tárnok utcai 
lakásában a grófnő társalkodónőjeként a belső személyzet tagja 
volt, ismerte az elegáns, divatos sütemények, torták készítésének 
titkait is. A cukrászdában dolgozott Piedl András lánya, a kedves 
Piedl Valéria, akit a gyerekek csak Vanília néninek szólítottak. 

Mit lehetett fogyasztani a cukrászdában? Nyáron 
legnagyobb sikere a fagylaltnak volt. Az idősebbek máig 
emlegetik, hogy a csokoládé-, a mogyoró- vagy a karamellfagylalt 
volt-e a finomabb. Télen sok habcsókot készítettek, hogy a 
karácsonyfákat díszíthessék. A gyerekek téli fagyinak nevezték a 
mignonokat. Sütöttek hagyományos süteményeket is, például az 
Ulmi kenyér nevű süteményt, amit nagyon régi receptként még a 
bevándorló német őseik hoztak magukkal. De igazi kifinomult 
bécsi eredetű édesség volt a Homokzsák néven ismert, gazdag 
diótöltelékkel, sok kézimunkával készült sütemény, ami ünnepi 
alkalmakra kiváló volt. Voltak torták, rétesek, krémes, indiáner, 
aprósütemények, sós sütemények, pogácsák. Mivel az ötvenes 
években nem lehetett szaloncukrot kapni a boltokban, a 
cukrászdában ezt is készítettek. 

A cukrászda közösségi hely is volt. A kerthelyiségben a 
hölgyek egy kis délutáni csevegésre ültek be. Mivel Zirc 
központjában volt, többször rendeztek itt kiállításokat. 1937. 

július 4-én képkiállítás nyílt a Rákóczi téri cukrászdában, amit 
Kendrey Sándor rendezett. Jó nevű festők, Kézdi-Kovács, Olgyai, 
Visky, Ács Ágoston, Ipolyi képeit állították ki. A tárlatot sokan 
látogatták, de az anyagi siker mérsékelt volt. Másik alkalommal 
Kerschbaummayer Rózsa a Zircről készült fotóit állította ki. De 
volt lehetőség hirdetések kifüggesztésére, itt találkoztak a túrák 
résztvevői, innen indultak a szervezett kirándulások, itt hirdették 
a kulturális programokat, esti összejöveteleket.  

A cukrászda messze földön híres volt, a család anyagilag 
gyarapodott. Így Piedl András bérbe vette Punk Ferenc 
vendéglőjét (Punk kávéház, ma a városi könyvtár épülete) és 
1940-ben „Hortobágyi étterem” néven nyitott vendéglőt, amit 
magyaros ízléssel rendezett be. Nemcsak étkezni lehetett itt, 
vendégszobákat is kiadtak, kis panzió is működött. Bálokat is 
rendeztek. A vendéglő jól ment, a család 1942-ben kezdte építeni 
Zircen az apátságtól vásárolt telken az Endrédy Vendel (ma 
Bajcsy-Zsilinszky) utcában a szép három szoba hallos házukat, 
amelynek a pincerészében bor- és sör nagykereskedést nyitottak 
volna.  

A tervek nem valósulhattak meg, mert az ingatlant egy 1949-
ben kelt rendelet értelmében állami tulajdonba vették. A Járási 
Pártbizottság utasítására az új házukból 1952. január 3-án 
kényszerrel kiköltöztették őket, bútoraikat a januári havazásban 
az udvarra tették, a házat állami tulajdonba vették, majd a dudari 
szénbánya alkalmazottainak szolgálati lakása lett. A Piedl 
házaspár a rokonaiknál albérletben lakott. Évekig többször hiába 
fellebbeztek a döntés ellen, végül csak 1957-ben költözhettek 
vissza saját tulajdonukba.  

1952. decemberben felszólították, hogy a cukrászda 
berendezését, felszerelését és árukészletét köteles felajánlani a 
Veszprémi Vendéglátó Vállalatnak, egyidejűleg a kereskedői 
iparigazolványát a járási tanácson beszolgáltatni. 1954-ben az 
üzlete értékének töredékét utalták át. Az államosítás után 
vállalati cukrászműhely lett, de Bandi bácsinak megengedték, 
hogy ő vezesse. Szakmája iránt nagyon érdeklődött, idősebb 
korában is levelezett külföldi partnerekkel, Amerikába, Japánba 
és Argentínába írt, cukrász szaklapokat kért és kapott. Más 
irányú érdeklődését bizonyítja, hogy megfigyeléseket küldött a 
Magyar Madártani Intézetnek is.  Szívesen olvasott útleírásokat.  

1957. októberben kérelmet nyújtott be, magáncukrászdát 
szeretett volna nyitni, de kérelmét elutasították, azzal a 
kifogással, hogy nem indokolt még egy cukrászda nyitása Zircen, 
az igényeket el tudják látni. Bandi bácsi továbbra is aktív életet 
élt, a kudarcok nem törték meg. Személyére és cukrászdájára a 
mai napig emlékeznek Zircen.  

Végül két sütemény receptje a családi süteményes könyvből, ami 
az ünnepi asztalra is kiváló lehet.  
 
HOMOKZSÁK. 14 dkg vajat 14 dkg liszttel és 5 db tojássárgájával 
összegyúrunk, majd több órára hűtőbe tesszük. Miután kivettük 
a tésztát, kis golyókat formálunk belőle, melyeket egyesével 
kinyújtunk (ajánlott két fólia között esetleg egy 7 dl-es borosüveg 
segítségével nyújtani), kb. 15 db lesz. Megtöltjük a következő 
töltelékkel: 5 db tojásfehérjét 14 dkg porcukorral kemény habbá 
verünk, majd 14 dkg darált diót óvatosan belekeverünk. A 
megtöltött tésztát szivarformára alakítjuk, sütőben magas 

Piedl András cukrászmester 
 

A cukrászműhelyben, 1960-as évek eleje 
 



2020. december 22.                                                                  ZIRC ÉS VIDÉKE                                                                   13 

 
hőmérsékleten rövid ideig készre sütjük, majd még melegen 
vaníliás porcukorral szórjuk meg. A maradék tölteléket vajazott 
sütőpapíron kis pacsnikban helyezzük el, tetejét kandírozott 
narancshéjdarabkákkal díszítjük. 
 
ULMI KENYÉR. 16 dkg porcukrot 8 egész tojással kis lángon, vagy 
gőzön 50 fokra melegítünk, a tűzről levéve nagyon habosra 
tovább keverjük, amíg teljesen ki nem hűl. Ezután 18 dkg lisztet 
gyengéden, fakanállal belekeverünk. Végül 12 dkg olvasztott 
vajat is hozzákeverünk. Ízlés szerint egy kis citromhéjat is 
tehetünk bele. Vajjal kikent őzgerinc formában 180 Celsius-
fokon sütjük. 

Köszönet Boross Lászlónak a családi képek közlésének, és a 
családi dokumentumok felhasználásának lehetőségéért, 
valamint a receptekért. 
 

Cuhavölgyi Klára 
 
 
Felhasznált irodalom: 
 
 Megyei Tanács VB Kereskedelmi Osztály 773-462/1952 
 Zirc és Vidéke újság korabeli számai.  
 A Piedl-Kasper család iratai, dokumentumai.  

 

       
 

 
     

     
 
 
 

KÖLYÖKKUCKÓ  Téli várost hozott a Mikulás a zirci óvodába 
 
A Balaton-Bakony Kocka Klub 
újabb különleges kiállítással 
örvendeztette meg a gyerekeket 
a Zirci Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsődében.  
 

Nem esett le még az első hó, 
mégis fehérbe öltözött egy mesés 
városka, melyet egyenesen a Mikulás 
szállított a zirci óvodásoknak. Tanúi 
lehetünk, ahogy az üveg mögül tágra 
nyílt szemekkel nézik a havas 
háztetőket, a tűlevelű fákat, a robogó 
kisvonatot, a szorgoskodó hókotrókat. 
Keresik a nagy hegy tetején élő 
manókat, a hóembereket, és persze az 
öreg fehér szakállút, aki ilyenkor 
elindul a rénszarvasszánnal, hogy 
megajándékozza a gyermekeket.    

Bepillanthatnak a jégkorong-
mérkőzés küzdelmeibe is, láthatják a 
sízőket, akik ugrani készülnek a 
magasból, vagy a sportág másik 
változataként a fák között suhannak el 
éppen, mert bizony nemcsak egy 
kisváros téli életképei tárulnak a kis 
látogatók elé, hanem egy olimpiai falu 

is felépült. A terepasztalt a saját 
gyűjteményéből Praznovszky Mihály 
állította össze. A Balaton-Bakony 
Kocka Klub tagja ezzel az alkotással 
egy kicsit a saját gyerekkorába is 
elkalauzolja a gyerkőcöket, 
megmutatja, hogy milyenek is voltak 
az igazi nagy telek régen.  

Az ünnepi készülődés így még 
különlegesebb a Zirci Benedek Elek 
Óvoda és Bölcsőde számára. A nagy 
Mikulás ugyan már valahol messze 
jár, de a városka utcáit nem egy, 
hanem sok „puttonyos” járja, van, 
amelyik a kéményekhez is 
felkapaszkodik. A LEGO-klub tagjai 
azt mondják, eddig még senki sem 
tudta pontosan megszámolni, hogy 
mennyien is lehetnek… (kg) 

Piedl Valéria a cukrászda előtt Kasper Stefánia Piedl András, felesége Kasper Mária és lányuk, Valika az 1940-es évek elején 
 

A cukrászda kerthelyisége, 1940-es évek 

 
A Hortobágyi étterem a Piedl vendéglőben, 1940-es évek 
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Szívét-lelkét horgolja bele minden alkotásába 
 
Örömet szerezni másoknak a saját alkotásunkkal – e cél 
mentén „gombolyítja” a fonalat Tóth Erika zirci alkotó, 
akivel az online térben készítettünk riportot. Élethű 
horgolt figurái nagyrészt ajándéknak készülnek, 
rendkívül népszerűek a közösségi oldalon, fellelhetők a 
városi könyvtárban, és olyanok is vannak, amelyek 
külföldre utaztak el.      
 

Születése óta Zircen él, főállásban a saját vállalkozásukban 
dolgozik. Két lánya már családot alapított, boldog ötszörös 
nagyinak vallhatja magát. Tizenhat éves fiuk sporttagozatos 
középiskolába jár Veszprémben és aktív vízilabdázó.  

 
– Mióta foglalkozol 

horgolással, hogyan kezdődött, 
és mi által nyertél rá indíttatást? 

– A kézimunka mindig is 
közel állt hozzám. Nagyon sokat 
kötöttem, amikor a gyermekeim 
kicsik voltak. Az apró 
ruhadarabok, takarók hamar 
elkészültek, sikerélményt adtak, 
hogy a kislányaimnak el tudtam 
készíteni egy-két kedvenc holmit. 
Úgy látom, a kézzel készült 
egyedi munkák újra divatba 
jöttek. Négy-öt éve kezdett el 
igazán érdekelni a horgolás. Az 
interneten keresztül sok szép 
alkotást láttam, így kaptam 
kedvet hozzá. A régi eszközeim és 
fonalaim jó része még megvolt. 
Segítségül hívtam a Youtube-

videókat. Az alapfogásokon kívül 
sok más egyéb technikai 

megoldást sikerült elsajátítanom.  
– Emlékszel-e, hogy mi volt az első alkotásod, s hogyan 

sikerült fejlődni az évek során? 
– Kosárkák készítésével kezdtem a horgolással való 

ismerkedésemet. Mindig van hová fejlődni. Mindig vannak új 
minták, technikák, fonalak… Látom az első elkészült babámon, 
hogy ami akkor gyönyörűnek tűnt, most csak fogom a fejem a 
különbség láttán. Persze roppant boldog voltam, amikor 
elkészült az első. Minden egyes figura egy új 
kihívás, nagyon sok munka és tapasztalás van 
benne, éppen ezért szeretem készíteni őket.  

– Mit jelent számodra a horgolás? Ez a 
szabadidő-eltöltésnek egyfajta módja, vagy annál 
is több? Mennyi időt töltesz vele? 

– Nehéz ezt megfogalmazni. Csodálatos érzés, 
amikor a fonal a kezeim között szinte életre kel. A 
szabadidő hasznos eltöltéséből „szerelem” lett.  
Minden percét imádom. Mindig idő függvénye, 
hogy mennyit tudok horgolással tölteni. Általában 
esténként van rá lehetőségem. A fiam edzései alatt a 
várakozási időt is igyekeztem hasznosan eltölteni. 

– Milyen céllal készülnek az alkotások?  
– Leginkább örömszerzés céljából, ajándéknak 

készítem unokáknak, barátoknak, ismerősöknek. 
Ők igazán értékelik a munkámat. Szívemet, 
lelkemet belehorgolom minden egyes darabba. 
Több alkotásom utazott messzi földre, 
Finnországba, Dániába, Angliába, Ukrajnába. Szeretnék 
másoknak is egy kis vidámságot hozni az életükbe a figuráimmal. 
A Városi Könyvtárban boldogan fedezik fel a kisgyerekek Bogyó 
és Babócát, télen pedig a hóemberes forgót. Nagyon jól esnek a 
közösségi oldalon érkező pozitív kommentek és a lájkok. Itt 
szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem 
mindenkinek a sok kedves kommentet, biztatást, dicsérő 
szavakat.   

– Mennyi alkotásod készült eddig körülbelül, s mire vagy a 
legbüszkébb?  

– A családom szerint sorszámozni kellett volna őket. Sajnos 
szám szerint nem tudom, de száz darab felett biztosan készült. 
Igazából minden egyes elkészült alkotást imádok. Az egyik 
büszkeségem Süsü, a sárkány, amiből az első darab a könyvtár 
vitrinjében van kiállítva.  

Amikor a legnehezebb 
alkotásáról kérdezzük, újra a 
magyar sárkánynál lyukadunk 
ki… 

– Egy kedves ismerősöm már 
a kezdetekkor kérte, hogy Süsüt 
szeretne. Gondoltam, hogy azt én 
soha nem fogom tudni elkészíteni. 
Egy horgoló társam segítségével 
azonban sikerült egy mintát 
beszerezni, és ez alapján sikerült 
elkészítenem a hőn áhított Süsüt. 

De nemcsak az ismert 
bábfigurát öltöztette horgolt 
köntösbe Erika, több mesefigura 
is kikerült a kezei közül, így 

például Bogyó és Babóca, a TV-maci, Mekk Elek, Peppa malac, 
nyuszik, báránykák. Nem véletlen hát, hogy a fő „megrendelők” 
az unokák.  

– Honnan nyersz inspirációt, ötleteket? Jellemző-e például, 
hogy mások is foglalkoznak ezzel Zircen vagy az ismerőseid 
körében, és „eszmét” cseréltek?  

– Nagyon sok ötletet, kérést szoktam kapni az unokáimtól. 
Ők a fő megrendelőim. De általában interneten keresztül szerzek 
inspirációt. Nagyon szeretem az amigurumi figurákról kiadott 
könyveket, újságokat. Különböző horgolós csoportokon keresztül 
kölcsönösen segítjük egymást a társakkal. Úgy tudom, többen is 
vannak Zircen, akik szintén a horgolást választották hobbinak. 
Boldog vagyok, amikor zirci ismerős csodás munkáit látom. 
Akinek van egy kis kézügyessége, bátran nekifoghat elsajátítani a 
technikát. Azért a kitartás, elszántság sem hiányozhat. 

Örömmel üdvözölte, hogy az Idősek Klubja keretein belül 
Horgoló Klub alakult. Nyomon követi a tevékenységüket, s 
reméli, hogy egyszer majd csatlakozhat a csoporthoz. Amikor 
év elején riportot készítettünk a foglalkozásról, ők sem 
felejtették el megemlíteni Erika nevét…  

– Advent időszakában vagyunk. Készülsz-e valamilyen 
alkotással az ünnepekre? 

– A kedvenc ünnepem a karácsony. A karácsonyfánk alatt 
rendszeresen elkészítem a kis saját 
falucskámat. Most éppen mézi figurákat és 
karácsonyfadíszeket készítek.   

Erika ezúton is köszönetét fejezi ki 
családjának a sok-sok támogatásért, főleg a 
párjának, aki nélkül nem lehetne ez a hobbija. 
„Köszönöm, hogy elviseli, hogy néha a lakás 
több pontján is felbukkannak kóbor 
fonaldarabkák, gombok, szemecskék, minden 
doboz fonalgombolyagokat rejt, és még 
sorolhatnám…” Persze róluk sem feledkezik 
meg, a család minden tagjának készített már 
egyedi ádventi koszorút, tároló kosárkákat, 
táskákat. Nem utolsósorban támogatóként is 
fellép az alkotásaival, a Békefi Antal Városi 
Könyvtár téli olvasópályázatának nyerteseit 
például szánkózó hóemberkékkel szokta 
meglepni és a Balaton Vízilabda Klub éves 

báljának tombolasorsolására is készül mindig valamivel… 
– Jelenleg min dolgozol, s vannak-e alkotóterveid, amiket 

szeretnél megvalósítani? 
– Mindig van a kosárkámban egy éppen készülő kis csoda. 

Van mit tanulni, folyamatosan fejlődni. Álmaimban elképzeltem, 
hogy van egy kis boltocskám, amiben van egy meseolvasó-sarok 
tele sok-sok csodás könyvvel, a kicsiknek játszósarok. Bárki, 
bármikor betérhetne, ha szeretne megtanulni horgolni vagy 
kötni, vagy csak éppen szemlélődni. Együtt alkothatna kismama, 
nagyi, dédi…  

                             Riport: Kelemen Gábor Fotók: Tóth Erika 

Tóth Erika az alkotásaival 
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Zirci sportlövő nyerte az országos Postaversenyt 
 
Bittmann Teréz, az MTTSZ Területi Klub Zirc versenyzője a nyíltirányzékú légpuska 
húszlövéses számban állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.  
 
A Postaverseny egy négyfordulós megmérettetés, melynek során a lövéseket a saját lőterükön 
teljesítik a benevezett klubok, és az eredményeket elektronikus úton küldik be a rendezőknek. Ezek 
összesítése alapján a döntőbe versenyszámonként a legjobb húsz versenyző kerülhet be. Varjas 
József tanítványai a nyíltirányzékú légpuska húszlövéses számban voltak érdekeltek, ahol a közel 
száz induló közül a budapesti fináléba bejutott sportlövők egynegyede zirci volt. A tavalyi évhez 
hasonlóan a győztes ezúttal is városunk lövészklubjából került ki, Bittmann Teréz célzott a 
legügyesebben a lányok és fiúk vegyes versengésében. A további négy döntőbe jutott zirci sportlövő, 
Bittmann Zoltán, Bittmann Gerda, Radányi Levente és Csillag Gábor is szépen helytállt a 
járványügyi szabályok szigorú betartásával rendezett versenyen. A döntőnek volt még egy zirci 
résztvevője, Vintze Regina, aki komáromi egyesületének színeiben teljesített jól a légpuska 
negyvenlövéses számban. A képen Varjas József edző és döntőbe jutott csapata  
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HIRDETÉS 
 

Megéri a napelem telepítés télen is! 
 

Sokan azt gondolják, hogy a késő 
őszi- téli időszakban nem érdemes 
napelemet telepíttetni, inkább a 
beruházást kitolnák a tavaszi 
időszakra, mivel télen kevesebbet 
termelnek a napelemek. 
 
Nos, ez nem teljesen helytálló 
gondolat! Igaz, hogy a napelemek 
működéséhez elengedhetetlen a 
napsugárzás, és a minél több napos 
órák száma, emiatt a rendszerek a 
nyári, májustól szeptember végéig 
terjedő időszakban ontják az energiát.  
 
De ne feledkezzünk meg a maradék 6 
hónapról sem, ha kevesebbet is, de 
télen is termelnek a rendszereink, ez 
mind hozzáadódik az éves 
energiahozamhoz, amit jellemzően a 
téli időszakban használunk el, a több 
világításra fűtésre elektromos 
autózásra stb. 
 
A másik érdekesség, hogy a 
tapasztalatunk szerint, akik ősszel 
gondolkoznak a napelem 
beruházásukon, tavasszal, mikor 
beköszönt a napos időszak, 
hosszabbak a nappalok, elkezdi 
felkeresni a lehetőségeket, kiválasztja 
a rendszert, az sok esetben április-
május lesz. Az engedélyezés, 
pályázati, banki ügyintézés elvisz 
újabb (legjobb esetben!) 1,5 hónapot, 
máris június elejénél tartunk. Ugye itt 
már sokat süt a nap! A telepítő cégek 
leterheltségétől függően akár 2 hét is 
lehet, mire felkerül a tetőre a 
működőképes rendszer. Már június 
közepe van, és a megrendelő minden 
nap türelmetlen, hogy mikor fog a 
rendszere áramot termelni! 
 
 

Aki pedig ezt az egészet akár ősszel 
vagy télen engedélyezteti és 
telepítteti, amikor megjönnek a 
tavaszi, márciusi hosszabb nappalok, 
már naponta egyre több energiát fog 
neki termelni. „Miközben a szomszéd 
még csak gondolkozik rajta.” 
 
Így az igazán energiatermelő 
hónapokat maximálisan ki tudta 
használni a 
megrendelő, ezáltal rengeteg 
energiát tud pufferelni-eltárolni a téli 
időszakra. 
 
Tehát nem érdemes túl sokat várni. 
Már csak azért sem, mert a jelenlegi 
0%-os kamattal lévő támogatási 
forma előreláthatólag tavaszig, a 
keret kimerüléséig fog kitartani! A 
jelenlegi támogatási formában a 
megrendelő a rendszer árának a 10 
%-ával feltelepíttetheti napelem-
rendszerét. 
 

A jól megtervezett és felépített 
napelem-rendszer növeli az ingatlan 
értékét, előrerangsorolja az 
energetikai besorolását, csökkenti a 
család rezsiköltségét, ezért ne 
késlekedjen, használja ki a kedvező 
lehetőséget!  

Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánunk! 

 
 

Solar Rendszerépítő Kft. 
8200 Veszprém,Budapest út 75 

 
info@solar-re.hu. 

www.napelemveszprem.hu 
 

+36 30/ 298 5585 
+36 70/ 638 2339 


