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Megjelenik havi két alkalommal

Megérkezett a humanitárius segítség Dercenbe
Több mint egy tonna természetbeni és 1,2 millió forint pénzadomány gyűlt
össze kárpátaljai testvértelepülésünk, Dercen megsegítésére a háborús
helyzet kapcsán. A humanitárius segítség egy öttagú zirci delegáció önkéntes
közreműködésével célba érkezett.
– Önkormányzatunk a testvértelepülés vezetőjével azonnal felvette a kapcsolatot,
hogy jelezzék, mi az, amire szükségük van. Fontosnak tartottuk, hogy konkrét, célzott
legyen a segítségnyújtás. A helyi szociális intézményekkel, karitatív, civil, egyházi
szervezetekkel együttműködésben indítottuk el azt a célzott, elsősorban
pénzadománygyűjtést, melynek keretében egy külön alszámlát nyitottunk, hogy a
felajánlott pénzbeli adományokat arra lehessen fordítani, amire a legnagyobb szükség
van. Ezzel párhuzamosan pedig elindult egy tartósélelmiszer-gyűjtési akció a Zirci
Önkormányzati Szolgáltató Központ koordinálásával – mondta el Ottó Péter
polgármester, a delegáció vezetője, aki beszélt a két település 2009-ig visszanyúló
kapcsolatáról, annak formálódásáról, testvértelepülési rangra emeléséről is.
Hangsúlyozta, ami Zircről elindult, az egy hatékony és eredményes
együttműködésnek a szép mintapéldája lehet. Fontosnak tartották azt is, hogy
személyesen vigyék el az adományt. A derceni polgármester köszönetét minden
közreműködő irányába tolmácsolta a városvezető. (Folyt. 3. oldal)
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Energetikai
fejlesztés a városi
könyvtárban
Közel 150 millió forintos
támogatást nyert el Zirc Városi
Önkormányzat a városi könyvtár
épületének energetikai
korszerűsítésére a TOP Plusz
program keretében.
Közös sajtótájékoztatón jelentette be
mindezt Ottó Péter polgármester, dr.
Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési
képviselője és Hellebrandt Ferenc
alpolgármester.
Városunk
vezetője
elmondta, a közelmúltban kaptak
tájékoztatást arról, hogy a kormányzati
döntéshozó szerv a TOP Plusz-os
pályázatot támogatásra érdemesnek
tartotta, és az önkormányzat 150 millió
forintot nyert el a városi könyvtár
energetikai megújítására. Beszélt a
városközpontban
található
épület
történetéről, amely 1898-ig nyúlik
vissza, és mindig valamilyen közösségi
célú funkciót látott el, az első fél
évszázada „Punk kávéház” néven került
be
a
köztudatba.
A
könyvtári
feladatellátás helyszíneként 2003 óta
működik. (Folytatás a 3. oldalon)

Biró Lajos, Dercen polgármestere megköszöni a humanitárius segítséget Ottó Péternek, Zirc város
polgármesterének. A delegáció tagjai, balról: dr. Buda Imre, Koós Kata, Detre Miklós, Kuti Zoltán

A köszönőlevél szövege: „A Derceni Kistérség Önkormányzati Hivatala (Dercen és Fornos
magyar falvai) hálás köszönetét fejezi ki Zirc városának az önzetlen segítségért, adományért,
amit kap a kistérség két magyar faluja. Ezekben a nehéz időkben különösen fontos, hogy
megtartsuk a barátságot, nagyra értékeljük a segítségnyújtást, amit Dercen és Fornos
magyarlakta falvak kaptak Önöktől. Köszönjük, hogy gondolnak ránk, törődnek velünk.”

Továbbra is dr. Kovács Zoltán képviselheti térségünket
Az április 3-án lezajlott országgyűlési választásokon
magabiztos győzelmet aratott dr. Kovács Zoltán, a
FIDESZ-KDNP
jelöltje
a
4.
számú
választókerületben,
ahová
Zirc
is
tartozik.
Városunkban magas volt a részvételi arány.
Lapzártánk
idején,
csaknem
száz
százalékos
feldolgozottságnál a voksok 63,57 százalékát kapta
választókerületében, az egyéni listán dr. Kovács Zoltán
(FIDESZ-KDNP). Őt követi Grőber Attila (DK-JOBBIKMOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) 28,26 százalékkal,
majd Takács Máté (MI HAZÁNK) 5,75 százalékkal a Nemzeti
Választási Iroda információi alapján.
Zircen magas volt a részvételi arány, 98,96 százalékos

feldolgozottságnál a választásra jogosultak több
mint hetven százaléka, közel négyezer fő járult az
urnák elé. Városunkban is a választókerületi
eredménynek megfelelő sorrend alakult ki az
egyéni jelöltek között és az országos listán, mind
a hét szavazókör dr. Kovács Zoltán és a FIDESZKDNP győzelmét hozta.
Az országgyűlési választások mellett egy
gyermekvédelmi népszavazásra is sor került.
Zircen mind a négy kérdés tekintetében kilencven
százalék feletti lett a nemleges válaszok száma.
Dr. Kovács Zoltán harmadik ciklusát kezdheti
meg térségünk képviseletében (Fotó: NVI)
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Akli városrésszel teljessé vált Zirc csatornázottsága
Zirc Városi Önkormányzat
beruházásában, Akli városrészben
is kiépítésre került a
szennyvízelvezetés és –kezelés
rendszere, ezzel teljessé vált Zirc
csatornázottsága mintegy 170
millió forintos beruházás
keretében.
Dr. Kovács Zoltán, térségünk
országgyűlési képviselője elmondta, a
fejlesztés megvalósítására pályázati
úton mintegy 120 millió forintos
támogatást nyert el Zirc város
önkormányzata, amelyhez több mint 50
millió forint önerőt biztosított.
A
„zöld
mezős”
beruházás
keretében
megvalósult
minden
lakóingatlan bekötővezetéke, több mint
egy
kilométer
hosszú
szennyvízcsatorna-rendszer,
amelyen
keresztül a kiépített tisztítótelepre kerül
a városrészben keletkező szennyvíz,
majd biológiai folyamatot követően

Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán,
térségünk országgyűlési képviselője

megtisztulva jut a befogadó Gerence
patakba. Hozzátette, Zirc városa ezzel
száz százalékban csatornázottá vált, és
jó néhány település szeretné ezt a
státuszt elérni.
A próbaüzem alatt álló projekt
megvalósítására
a
Vidékfejlesztési
Program Egyedi szennyvízkezelés című
felhívásának keretében, a Hanich-Gép
Kft. kivitelezésében került sor.

Közbeszerzési eljárás az orvosi ügyelet ellátására
A Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa márciusi ülésén
elfogadta a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására irányuló
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját.
Az év végi teljesítésnek megfelelően módosult a Zirci Járás Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetése, elsőként az erről szóló határozat módosítását fogadták el a
tanácstagok. A társulás összevont költségvetési főösszege 9 826 734 forinttal került
megemelésre, így az 243 496 592 forintban rögzült.
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó intézményi térítési
díjakat is felülvizsgálta a társulási tanács. A szolgáltatási önköltség megállapítására volt
szükség, a térítési díjak tekintetében nem történt változás, arra nincs is mód a
veszélyhelyzeti szabályozás miatt.
A Zirci Járás Önkormányzati
Társulás területén a központi orvosi
ügyeleti feladatok ellátására irányuló
közbeszerzési
eljárás
ajánlattételi
felhívásának és dokumentációjának
jóváhagyására is sor került.
Ezt követően Zirc és Lókút
Óvodatársulás
Társulási
Tanácsa
rendkívüli ülést tartott. A 2021. évi
költségvetés
módosítására
az
óvodatársulás esetében is szükség volt,
az összevont költségvetés főösszege
2 359 570 forinttal került megemelésre,
így az 272 835 089 forintban rögzült.
A bölcsődei ellátás esetében a szolgáltatási önköltséget határozta meg a társulási
tanács, az intézményi térítési díjak változatlanok maradtak. KG

KÖZLEMÉNY
Az „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány 300 000 forintot nyert el a Nemzeti
Együttműködési Alap civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét
támogató pályázatán 2021-ben. A NEAG-KP- 1-2021/1-000811 azonosító számú pályázat
keretében beszerzésre került egy szoftverekkel felszerelt laptop, valamint biztosította a
szakmai szervezeti tagdíjat és a könyvelési költségeket.
A megvalósítás időszaka: 2021. április 01. – 2022. március 31.
Köszönjük a támogatást:

Ottó Péter polgármester kiemelte,
hogy
a
településrész
lakossága
döntőrészben már rácsatlakozott a
hálózatra, amiért dicséret illeti őket,
hiszen így a keletkező szennyvíz a
tisztítóba jut, s lehetővé teszi annak
próbaüzemét. Hozzátette, az előzetes
számítások alapján évente közel
négyezer
köbméter
szennyvíz
tisztítására alkalmas a kiépített egyedi
rendszer,
ezzel
tehermentesíti
természeti környezetünket és védi
érzékeny felszín alatti ivóvízbázisunkat.
Zirc város és településrészei a
Magas-Bakony szennyezésre érzékeny
karsztos felületű részén helyezkednek el,
ezért a felszíni és felszín alatti vizek
minőségének védelme szempontjából
rendkívül
fontosak
azok
a
környezetvédelmi beruházások, amelyek
az emberi tevékenység során keletkező
kommunális szennyvizek zárt rendszerű
összegyűjtését, s kezelését végzik. KG

VÉRADÁS
Április 20. (szerda), 11.00–13.00
Zirc, Művelődési Ház
(Alkotmány u. 14.)
A vöröskereszt a véradásra
célzottan várja a két zirci
középiskolát és minden véradót!

Tájékoztatás lejárt
okmányok cseréjéről
A
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezések alapján a 2020. március 11.
és 2022. május 31. között lejárt
személyazonosító
igazolványok,
vezetői engedélyek és útlevelek
2022. június 30-ig érvényesek.
A zökkenőmentes ügyintézés, a
torlódások és a hosszan tartó várakozás
elkerülése érdekében kérik a tisztelt
ügyfeleket,
hogy
minél
előbb
gondoskodjanak a lejáró okmányok
cseréjéről.
Az ügyintézéshez szükséges a lejárt
okmány, lakcímkártya, a vezetői
engedély
cseréjéhez
az
orvosi
alkalmassági vélemény.
A lejáró okmányok cseréjéhez nincs
szükség előzetes időpontfoglalásra a
kormányablakokban, de a várakozási
idő minimalizálása érdekében javasolják
az időpontfoglalást, melyet telefonon a
1818-as
számon,
online
a
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejele
ntkezes oldalon lehet megtenni.
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Könyvtári korszerűsítés
(Folytatás az 1. oldalról)
A projekt konkrét műszaki tartalmát Hellebrandt Ferenc
alpolgármester ismertette: a beruházás részeként megtörténik a
homlokzati falak és a padlásfödém hőszigetelése, a határoló
felületeken – összesen mintegy nyolcvan négyzetméteren – a régi
nyílászárók ki lesznek cserélve korszerű, fokozott hőszigetelésű
nyílászárókra háromrétegű üvegezéssel. Hozzátette, a tető
azbesztmentesítése is megtörténik, amely környezetvédelmi
szempontból fontos fejlesztés. Fűtéskorszerűsítés is végbemegy
az épületen, teljesen új hőszivattyús rendszer fog kiépülni, a
napelemek telepítése pedig az energetikai hatékonyságot növeli
majd.
A tervezést és a lefolytatott közbeszerzési eljárásokat
követően a kivitelezés a jövő év elején indulhat, annak tervezett
befejezése pedig 2023 augusztusa, ami azt jelenti, hogy a
következő esztendő őszi fűtési szezonját már energetikailag
felújított épületben lehet majd megkezdeni.
Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője
hangsúlyozta, az elmúlt években jelentős energetikai
beruházások zajlottak le Zircen nagyrészt hazai, illetve uniós
pályázatok segítségével, melyek összértéke meghaladja a fél
milliárd forintot. Mintegy tíz intézmény újult meg, közöttük a
bölcsőde, az óvoda, iskolák, a Városháza, a Művelődési Ház, a
Kórház, az Idősek Napközi Otthona és a Segítő Kezek Háza.
Napelemes
rendszerek
telepítése,
hőszigetelés,
nyílászárócsere, fűtés- és világításkorszerűsítés – sorolta a
fejlesztéseket, majd a számok nyelvén is ismertette azok
jelentőségét: a napelemek éves szinten 365 ezer kWh
villamosáramot termelnek, az üvegházhatású gázok kibocsátása
277 tonnával csökken. Kiemelte, hogy az energetikai
korszerűsítések mintegy 50-60 millió forintos megtakarítást
eredményeznek évente.

Megérkezett a
humanitárius segítség
Dercenbe
(Folytatás az 1. oldalról)
A delegáció további tagjai voltak:
Koós Kata, a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ vezetője, dr. Buda
Imre háziorvos, Kuti Zoltán, a „Zirci
Városüzemeltetés”
Noprofit
Kft.
ügyvezetője és Detre Miklós, aki zirci
polgárként mindig is szívén viselte a
határon túli magyarlakta települések
sorsát.
A
városvezető
kiemelte,
mindenki részéről megnyilvánult az
önkéntes és felelősségteljes vállalás,
hogy az adományok elszállításában
közreműködnek, ezúton is köszönetét
fejezi ki valamennyi útitársának. Beszélt
arról is, hogy a nehéz körülmények
ellenére is nagyon szívélyes volt a
fogadtatásuk, Biró Lajos polgármester
úr és a családja mindent megtett annak
érdekében, hogy az ott eltöltött pár óra
alatt
minél
többet
megtudjanak
Dercenről és térségéről, az ott élő
magyarok helyzetéről, s vendégül is
látták őket, amiért ezúton is köszönetét
fejezi ki.
Koós Kata, a természetbeni
adománygyűjtést
koordináló
Zirci
Önkormányzati Szolgáltató Központ
intézményvezetője is hangsúlyozta, hogy
példátlan összefogásnak lehetünk tanúi,
több mint egy tonna adományt adtak
össze magánszemélyek, vállalkozók és a
környező települések. A jótékonysági

A sajtótájékoztatón balról: Hellebrandt Ferenc alpolgármester, dr. Kovács Zoltán,
térségünk országgyűlési képviselője és Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester köszönetét fejezte ki a
támogatóknak, a projekt előkészítésében és megvalósításában
közreműködőknek, nem utolsósorban térségünk országgyűlési
képviselőjének, akinek a részéről – mint azt hangsúlyozta –
nemcsak az elmúlt négy évben, hanem az azt megelőző négy
esztendőben is a folyamatos együttműködést tapasztalták. KG
Az Európai Unió támogatási rendszerében új pályázati időszak
kezdődött 2021-ben, melynek keretében a korábbi TOP
pályázatok helyébe a TOP-PLUSZ támogatási konstrukciók
léptek. Az új pályázati kör tavaly ősszel meghirdetett első
kiírására Zirc Városi Önkormányzat három pályázatot nyújtott
be: a városi könyvtár épületének energetikai felújítására, az
óvoda
eszközfejlesztésére,
valamint
egy
komplex,
a
Hosszúrétet és környezetét érintő nagyléptékű fejlesztésre. A
könyvtár fejlesztését célzó pályázat az első, amelynek már
megvan az eredménye.

felajánlásoknak köszönhetően nagy
mennyiségben szállítottak ki tartós
élelmiszert, tisztító és tisztálkodási
szereket, melyet örömmel fogadtak a
derceniek.
Dr. Buda Imre háziorvos elmondta,
1 200 ezer forint pénzadomány gyűlt
össze, melyet az önkormányzat 300 000
forinttal egészített ki. Ebből olyan
termékeket
vásároltak,
melyek
szükségesek lehetnek az ottani lakosság
egészségi állapotának megőrzésére és az
Ukrajna belsőbb részéből hozzájuk
menekültek esetleges betegségén is
tudnak segíteni. Az egészségügyi
csomagokat
a
Szent
Bernát
Gyógyszertár
közreműködésével
állították össze, és a tartós élelmiszerek,
tiszító és tisztálkodási szerek mellett
ezek kiszállítása is megtörtént.
Beszélt arról is, hogy Dercen és a
hozzátartozó település, az adományból
szintén részesülő Fornos színtiszta
magyarnak mondható. Három évvel
ezelőtt jártak ott egy testvérgyülekezeti
látogatás során, és már akkor is
elmondták vendéglátóik, hogy az
elvándorlás
évekkel
ezelőtt
megkezdődött, hiszen helyben és a
környékben is nagyon kevés a
munkahely, a férfiak többnyire más
országokban találnak munkát, majd a
családjuk is velük tart. Összességében
elmondható, hogy egy elöregedő
településről beszélhetünk, sok az idős,
az egyedül élő, róluk az önkormányzat
és az egyház is gondoskodik hivatali,
illetve diakóniai szolgálat keretében.

Ottó
Péter
polgármester
a
tapasztalatait megosztva kiemelte, hogy
testvértelepülésünk a háborús helyzet
ellenére is bizakodva tekint a jövőbe és
aktívan kiveszik részüket abból, hogy az
ország belső részeiből nyugati irányba
menekülők menedéket találjanak náluk,
esetenként akár hosszabb időre is.
Hozzátette, amíg nem normalizálódik a
helyzet, továbbra is kötelességének
tartja
az
önkormányzat
a
segítségnyújtást és várja a jelzéseket a
testvértelepüléstől, hogy mi az, amire
még szükség lehet. A városvezető ezúton
is felhívja a figyelmet, hogy az
önkormányzati elkülönített számla –
50420692-10007194 – továbbra is
rendelkezésre áll, várják a segítő
felajánlásokat.
A tartósélelmiszerek, tisztító és
tisztálkodási szerek leadhatók a Zirci
Önkormányzati Szolgáltató Központ
telephelyén, az Alkotmány u. 14. szám
alatt, munkaidőben hétfőtől csütörtökig
8.00 és 16.00 óra között, illetve
pénteken 13.00 óráig. Koós Kata
intézményvezető felhívja a figyelmet,
hogy ha valaki nagyobb mennyiséget
szeretne hozni, akkor előtte egy
telefonos egyeztetés szükséges. A
gyűjtés első turnusában volt példa arra,
hogy utánfutóval vagy a környékbeli
településekről kisbusszal érkezett a
felajánlás. Hozzáteszi, hogy a gyűjtés
további szakaszában alapvetően a
felnőttek, nagyobb gyermekek részére
főzés
céljából
felhasználható
alapanyagokat és készételeket, illetve
tisztító és tisztálkodási szereket várnak.
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Nagy mennyiségű német adomány érkezett Zircre
Mintegy nyolc millió forint értékű adomány érkezett
városunkba Németországból, a traunsteini és a surbergi
önkéntes tűzoltók szervezésében. A csomagokat a Zirci
Német Nemzetiségi Önkormányzat fogadta és osztja
majd szét a lakosság részére.
Hédl Evelin, a nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta,
többek között gyerekjátékokat, nagyon jó minőségű gyermek-,
felnőtt női és férfiruhákat, cipőket, kerékpárokat tartalmaz az
adomány, kaptak továbbá két raklapnyi teljesen új, talpas és
vizes poharakat, ajándékkulcstartókat, táskákat, levesfűszereket.
Hozzáteszi, a tavalyi adomány szétosztásakor nagy volt a kereslet
a törölközők, ágyruhák iránt, ezért erre is irányult a gyűjtés,
ezekből is több dobozzal érkezett.
A surbergi önkéntes tűzoltóság által felajánlott mintegy
ötven garnitúra lángálló ruházatot Veszprémvarsányba
szállítottak, bútorokkal és tűzoltóeszközökkel együtt. A két darab
kerekesszék közül az egyik, pici gyermeknek valót nem sikerült
helyben vagy a környékben eladományozni, ezért Hédl-Farkas
Estilla önkéntes munkája által Maglódon, a Kacifántos
Gyermekeink Mosolyáért Alapítványon keresztül egy kisfiú kapta
meg néhány aprósággal együtt, míg a másik kerekesszéket egy
veszprémi kislánynak adják át. Számítástechnikai eszközöket is
tartalmaz a nagy mennyiségű német adomány, a monitorok egy
részét a zirci általános iskola részére továbbították. Az
adomány április 8-én 9.00 órától kerül kiosztásra a
nemzetiségi önkormányzat Petőfi utcai székhelyén,
rászorultságtól függetlenül várnak minden érdeklődőt.
Hédl Evelin beszélt arról is, hogy az adományok
összegyűjtése, tárolása és leszállítása is a traunsteini és a
surbergi tűzoltóságnak köszönhető, ehhez a gépjárműveket is
biztosították egy fuvarozó céggel egyetemben. A vendégek
fogadásában részt vett Hédl József, a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat korábbi elnöke, aki a tavalyi év végéig aktívan

Az adományok pakolásából a német barátokkal együtt a nemzetiségi
önkományzat képviselő-testületének tagjai és a Deutschklub is kivette részét,
számíthattak továbbá a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. segítségére

kivette a részét az adományok szervezéséből és általa valósult
meg a traunsteini, surbergi baráti kapcsolat.
Hédl Evelin felhívja a figyelmet, hogy az adományozást
szeretnék még célzottabbá tenni, ezért várják a lakosságtól a
jelzéseket, hogy mi az, amire szükség lehet, ők közvetíteni fogják
a németországi barátok irányába.
A vendégek villámlátogatást tettek Zircen. – Az adományok
lepakolását követően egy finom vacsorára hívtuk meg őket, és a
képviselő-testület minden tagjával együtt egy kellemes
beszélgetéssel, nevetéssel teli estét töltöttünk el velük. Mivel
most nagyon siettek vissza, megbeszéltük, hogy nyáron ismét
eljönnek, és itt töltenek nálunk pár napot, amikor lesz
lehetőségünk bővebb programokat szervezni nekik – zárja
gondolatait a nemzetiségi önkormányzat elnöke. (kg)

fenn. Korlátlan mennyiségű anyag adható le, melyet szűrni sem
kell. A környezetvédelmi hasznon túl fontos, hogy az
összegyűjtött anyag száz százalékban újrahasznosításra kerül: a
zaccot biogáz-üzemben elektromos energia előállítására
használják fel, míg a cseppfolyós anyagból biodízel alapanyag
A kimutatások szerint egyetlen csepp használt étolaj
készül.
akár ezer liter élővizet is elszennyezhet. Nagyban
A környezettudatos szemlélet valamennyi csatlakozó
hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez, ha a
intézményre jellemző és propagandamunkát is folytatnak annak
háztartásokban keletkező sütőolajat a Zircen kialakított
érdekében, hogy minél több állampolgárhoz eljusson a
gyűjtőpontokra visszük.
gyűjtőpont híre. „Kérjük, a környezet védelme, a felnövekvő
nemzedék egészsége érdekében gyűjtsék szelektíven az anyagot,
A háztartási sütőolaj és sütőzsiradék a környezetbe jutva
adják le a gyűjtőpontunkon” – olvasható felhívásukban.
rendkívül káros hatást fejt ki, sorolják: a leggyakrabban az anyag
A zirci óvoda a szülőket szólította meg elsősorban, erről
a lefolyókba kerül, ahol dugulást okozhat, más anyagokkal
szóló hirdetményüket a faliújságra és közösségi oldaluk
keveredve pedig a csatornarendszert is károsíthatja. A háztartási
csoportjába is kihelyezték minden fontosabb információval.
szemétbe öntve nehezen lebomló anyagként jelenik meg a
Kovács Mónika intézményvezető tájékoztatása szerint
hulladéklerakókban. A legveszélyesebb azonban, ha a sütőolaj az
nyitvatartási időben, hétköznaponként 6.30 és 17.30 óra között
élővizekbe jut, hiszen ezzel a vízi élőlények
lehet igénybe venni az óvoda területén
oxigénellátását akadályozza, egyetlen liter
kialakított gyűjtőpontot.
használt sütőolaj pedig egymillió liter ivóvizet
A
gimnázium
részéről
a
tesz fogyasztásra alkalmatlanná.
kezdeményezőként is szerepet játszó
Erre kínál alternatívát a BIOTRANS Kft.
Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatónő
által meghirdetett „CseppetSem!” program,
felvette a kapcsolatot a szomszédos Fáy
mely a lakosság körében keletkező használt
András utcai lakótelep közös képviselőjével
sütőolaj, sütőzsiradék, kókusz- és pálmaolaj,
és kiplakátoltak a lehetőségről egy
illetve egyéb növényi olajok térítésmentes
szóróanyagot
a
lépcsőházakba.
A
szelektív begyűjtésére szolgál. A programhoz
matricával ellátott sárga színű gyűjtőedény
három zirci intézmény is csatlakozott: a Zirci
egész nap elérhető a Fáy utca felőli oldalon.
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, a Zirci
Az általános iskola konténere a
Kovács Mónika, a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Bölcsőde intézményvezetője mutatja a gyűjtőkonténert Rákóczi téri épületegyüttesnél, a felső,
Általános Iskola, valamint a III. Béla
elhúzható kapu felől közelíthető meg, és
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
egészen estig, ameddig a tornaterem-bérlések tartanak, igénybe
Iskola területén várja a lakosokat egy-egy gyűjtőpont.
veheti a lakosság. Közösségi oldalon is tájékoztatták a szülőket,
Az anyagokat a gyűjtőpontokon „cseppmentesen”, azaz
és egy molinó elhelyezésével még inkább ráirányítják a figyelmet
lezárt
csomagolásban
–
műanyagpalackban
vagy
a kihelyezett edényre – mondta el Burján István igazgató.
befőttesüvegben – lehet elhelyezni, így a kiömlés veszélye sem áll
KG

Cseppet sem mindegy, hová
kerül a használt sütőolaj!
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„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek”
/Juhász Gyula/

Búcsú Herczegh Beatrix
kolléganőnktől
2021. március… 2021. augusztus… 2022. március – döbbenet...
Hét hónapja – augusztusban – írtam ilyen sorokat, és akkor
végképp nem gondoltam, hogy ez harmadszor is megismétlődik,
hogy kollégától kell végső búcsút venni! Azt, hogy egy év alatt
három ilyen fiatal munkatársunkat kell elengedni… ez
felfoghatatlan! Előttük állt az élet!
Bea! Hat évvel ezelőtt többször telefonáltál munkaügyben. A
hangod a készüléken keresztül is annyira „JÓ” volt, hogy
biztattalak, hátha lesz lehetőségem alkalmazni! Közben
meghoztál egy nagy döntést, a lankás Zalai-dombságról
ideköltöztél a Bakonyba. 2016 nyarán tudtalak felvenni a
pszichiátriai betegek gondozására. Ez NEHÉZ feladat volt, de Te
a hajléktalanszállóról jöttél!!! Úgy látszik, mindig megtaláltak a
kihívások!
Eleinte féltem, hogy ennyi változást, hogy fogsz kezelni,
hiszen a vér szerinti családod messze volt, új lakhely, új
munkahely, hidegebb, más földrajzi környezet…
De nagyon jól beilleszkedtél, megismerkedtél számos
emberrel, új hivatalokkal, ügyintézőkkel, alkalmazkodtál az itteni
időjáráshoz, szokásokhoz. Mindezt segítette a vidám, színes
személyiséged, az örök optimizmusod!
A múlt évben éreztem igazán, hogy ITTHON vagy!
Megtaláltad a helyed, a megfelelő feladatot, amely a nehézségek
ellenére sok örömet is okozott Neked!
Tele voltál tervekkel, ötletekkel, az irodád alapanyagokkal a
kreatív foglalkozásokhoz.
És ennek most VÉGE! Tragikusan hirtelen! Néhány nap
szabadságra mentél, de nem gondoltam, hogy ÖRÖKRE!
Másképp nem tudok Rád gondolni, csak úgy, hogy már
összeszedted ott fenn az eltávozott gondozottainkat, akikkel jó
hangulatú csoportokat tartasz! Veled vannak: Feri, Marcsi,
Mariann, két Gyöngyi, Erika, két Marika, Imre, Teri, Miklós, Ili,
két Tibor, Karcsi, István, két Laci, Laci bácsi, Andi, Roli, Erzsi,
Margó néni, Aranka, Misi, Éva!

Az angyalokhoz
Nem tudok búcsúzni, annyira fáj,
A szomorú szívem egy kietlen táj.
Mondhatnám, hogy nyugodj békében,
Mondhatnám, de nem teszem mégsem.
Elmentél. Elvitted a kacagást, a mosolyt,
Vitted sok ember titkát, mit veled megosztott.
A sírót vigasztaltad, a nyughatatlant
Formáztad, akár egy bolyhos paplant.
Jókat nevettünk, emlékszel még rá?
Fel a fejjel, menni fog! – te tanítottál.
Amikor sírásra görbült volna a szám,
Szemed sarkában volt egy kacsintó szarkaláb.
Mondhatnám, hogy nyugodj békében,
De valami halhatatlanság ott a szemedben…
A hajadban fürdő napsugár színében,
Valami azt mondja, mindez nem érhet véget.

Jó munkát odafönn!

Elmentél. Nem azt mondom, nyugodj békében,
Kérem, hogy vigasztald az angyalokat ott fenn,
Kacagj velük, és ha könnyes szemmel néznek a földre:
Minden jóra fordul! – nekik is súgd a fülükbe!...

ÉG VELED, BEA!

Szerettünk, hát álmodd az álmukat mindörökre!
Nagyné Fáró Katalin
intézményvezető

“Tartós szeretet”
A húsvéti készület ideje alkalom a bűnbánatra,
megtérést kíván az ember részéről. Az imádság, a
böjt, és a rászorulók segítése ennek a bűnbánatnak a
legfontosabb része a keresztény ember számára.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár
hagyományos módon az idei nagyböjtben is
tartósélelmiszer-gyűjtést szervezett „Tartós szeretet”
címmel. A zirci hívek a bazilika Szent Kereszt
oltáránál helyezhették el adományaikat március 20–
27. között. Összesen 60 kilogramm tartósélelmiszer
és 222 000 forint pénzadomány gyűlt össze.
Sajnos a háború átírta a korábbi évekhez képest,
nem a városban élő nehéz körülmények között élők
javára, hanem a menekültek megsegítésére történt a
gyűjtés. A helyi segítő szervezetekkel egyeztetve
városunk testvértelepülésének, Dercen lakosainak

Fidrich Ibolya, Zirc, 2022. március 21.
(Minden jog fenntartva!)

juttatunk az adományból. Vittünk élelmiszert, tisztítószert,
adtunk ruhaneműt Zircen lévő menekülteknek.
Karitász-csoportunk számára 23. éve fontos az itt élő
nehéz sorban élők megsegítése.
Húsvétra 74 család, illetve egyedül
élő, a Bakonybéli úti és a Hóvirág utcai
Gyermekotthon
lakói
kapnak
tartósélelmiszer-csomagot,
amit
a
Vezir-Hús Kft szárazkolbász-adománya
gazdagít.
A Henkel Magyarország Kft.
adományából a tisztító-tisztálkodási
szerekből készített csomagoknak is
örülhetnek az adományozottak.
A rászoruló családok nevében is
hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a
nagylelkű adományozóknak!
Ulrich Józsefné
csoportvezető
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Talán megbocsájtható, de én nem kötelező feladatként éltem
meg, szívesen olvastam őket, és még órán is beszélgethettünk
róluk. Őket követték Rejtő Jenő humorral átitatott művei,
Moldova György, Robert Merle, Szathmáry Sándor, Ernest
Tavaly jelent meg Hujber Zoltán, írói nevén George
Hemingway, Csingiz Ajtmatov, Napoleon Hill, Paulo Coelho,
Aurum első könyve, Szent Bernát titkai címmel. A
Barabási Albert László, Anthony de Mello, és a versek: Ady
szerzővel Csaba Lilla beszélgetett az írásról, az íróvá
Endre, József Attilla és a kedvenc, Francois Villon és még sokan
válásról,
az
irodalom-/az
olvasás-/a
könyvek
mások. Mostanában az életrajzi, önéletrajzi könyveket kedvelem.
szeretetéről, valamint Szent Bernát emblematikus
– Napjainkban már mennyire olvasod nemcsak befogadói,
figurájáról és a történelmi tényekkel, titkokkal átszőtt
hanem írói szemmel is a kezed ügyébe kerülő könyveket?
történetről. Az interjút két részletben közöljük.
– Nem különösebben, mivel nem gondolom, hogy egy könyv
után bárki is írónak képzelhetné magát. Azért ez egy jóval
– Azt mondják, hogy az írásnak igen hatékony táptalaja
hosszabb folyamat. Ezidáig is hasonló érdeklődéssel vettem
az, ha az ember nagyon sokat olvas. S ha jól tudom, ez a Te
kezembe a könyveket. Borító, méret, betűtípus, stílus, arányok,
életedben is kiemelkedő, a mai napig. Volt-e olyan könyv, ami
illusztrációk mind fontosak, de talán ma már tudatosabban
nagyon mélyen meghatározta a gyermek/ifjúkorodat?
figyelem ezeket.
Leginkább a téma határozza meg a
– Ez így van, valóban hatékony táptalaj, de ez a
könyvválasztásomat. Az írás, az egyemberes dolog, de a
későbbiekben tudatosodik az emberben, mert elsőként csak az
könyvkiadás már csapatmunka, és ebben a csapat nagyon
olvasás szeretete létezik. Talán senki sem csak azért olvas, hogy
meghatározó tud lenni.
később képes legyen verset, könyvet vagy bármi mást írni. A
– Mindig is ott motoszkált Benned a gondolat, hogy írással
kezdeti időkben az ember mint befogadó kerül kapcsolatba az
foglalkozz, könyvet írj? Voltak az írásnak esetleg korai nyomai
írott szöveggel. Gyerekkoromban nem volt internet,
az életedben?
mobiltelefon, hétfőn még televízióadás sem. Hétközben pedig
– Felnőtt koromban egyáltalán nem foglalkoztatott a dolog,
sokáig csak egy magyar csatorna volt „nézhető”. A gyerekeknek
egészen addig, míg meg nem tudtam, hogy egy távolabbi ország
órájuk sem volt, sokan csak ballagásra, bérmálásra kapták
idegenforgalma
egy
filmrészletnek
köszönhetően
ajándékba az első karórájukat. Mai szemmel nézve, sok minden
megsokszorozódott. Mivel a filmeket könyvek előzik meg, így az
nem volt. Ellenben volt idő játszani, olvasni, diafilmet nézni, és
írás volt a legkézenfekvőbb megoldás. Szent Bernát története
ami talán a legfontosabb, hogy sokkal kevesebb információ jutott
akkor már körvonalazódott bennem, és mivel Zirc csodálatos
el hozzánk, gyerekekhez és ez azt eredményezte, hogy a korai
hely, a magam módján szerettem volna, ha nem is
olvasmányélmények sokkal mélyebben, intenzívebben át tudták
újrapozícionálni, de egy kis pluszt hozzátenni ahhoz, hogy minél
járni képzeletünk minden zegzugát, megszerettetve a könyvek
többen megismerjék szülővárosomat és
által
nyújtott
világot.
A
korai
a gyönyörű Öreg-Bakonyt. Tudom, hogy
olvasmányélményekből nem igazán tudok
sokan és sokat dolgoznak ezért. Így én
kiemelni meghatározó könyveket. Viszont
sem akartam tétlen maradni. Csak egy
emlékszem, hogy könyvtárba ugyanúgy
bökkenő volt. Még sohasem írtam
szerettem járni, mint olvasni. Itt ismertem
könyvet és nem jelentettem meg
meg – többek között – Máj Károlyt, Verne
magánkiadásban. De ez nem szegte a
Gyulát. Ma is emlékszem, mennyire
kedvem, mert a cél már adott volt.
büszke voltam abban a hitben élve, hogy a
Valahol olvastam: „kell lennie egy
Nemo Kapitány szerzője magyar, és a
álmodnak, ha megakarsz valósítani egy
franciák lefordították saját nyelvükre ezt a
álmot.” Az írás, mint olyan, azért nem
nem hétköznapi történetet. Csak később
került el teljesen. A középiskolás évek
eszméltem rá, hogy ez nem így van.
alatt nekem is születtek verseim,
– Ki/kik inspiráltak arra, hogy
apróbb írásaim. Az első verseket
megszeresd az irodalmat, az olvasást?
„Előjáték” címmel gyűjtöttem össze, ezt
– Édesanyám szinte minden este
követte a „Dada-gásaim”, majd egy
olvasott nekünk meséket, amelyeket a mai
rövidebb írás a „Tegnap hőse a jövőben”
napig szeretek. Ott, és akkor úgy éreztem,
címmel és egy humorosnak szánt
biztonságban vagyok, nekem nem árthat
szöveg, a Prioritás Projekt. De ezek már
senki és semmi sem. Ha kell, hát levágom
– csak egy-kettő kivételével –
a
hétfejű
sárkány
összes
fejét.
emlékfoszlányok. Jó móka volt, és
Természetesen a könyvek maguk a legjobb
kellemes időtöltés, de nem volt
kedvcsinálók. Egy könyv akkor tölti be a
folytatása.
szerepét, ha kinyit számunkra egy új ajtót,
– Az írásnál maradva, ha jól
amin könnyedén be tudunk lépni és egy új
tudom, első könyved megalkotása,
világot
tár
elénk.
Szórakoztat,
Hujber Zoltán első könyvét tartja a kezében
kiadása előtt igyekeztél minél inkább
elgondolkodtat, elvarázsol, földbe döngöl,
elmélyülni
az
írói
technikák
felrepít az egekbe, erőt ad; az összes, a
fortélyaiban, s azokat professzionális szinten elsajátítani – így
közösségi média használatától eltompított érzékszervünket újra
kerültél kapcsolatba az ún. Magyar Íróképzővel. Miként tudta
fel tudjuk fedezni. Érezzük a tavaszi szél illatát, ami elhozza
ez segíteni az írásban való kiteljesedésed, ami elvezetett végül
számunkra a reményt, a „hajlott hátú embereknek”
az első könyved megjelenéséhez?
köszönhetően a bor gyümölcsösen mámoros ízét; láthatunk
– A Magyar Íróképző rendszeresen szervez kurzusokat. Az
sivatagot, esőerdőt, háborút és békét, születést és elmúlást, távoli
előadásokat Zsiga Henrik tartotta – aki több kötet szerzője is –,
univerzumokat; hallhatunk madárcsicsergést, ágyúdörgést,
felkészült, profi előadó. Nagyon sok elméleti és gyakorlati
klasszikus zenét, zúzós riffeket, és akár ott lehetünk az Anktartisz
információt köszönhetek a tanfolyamnak. Megemlíteném még
meghódításánál, és érezhetjük, ahogy a hideg szél kemény
Mail Karolin zirci írónő nevét, aki szintén sokat segített
páncélba önti arcunk cserzett bőrét, és a gereblyévé fagyott
tanácsaival. Ami az írás professzionális elsajátítását illeti, még
kezünkkel szinte képtelenek vagyunk megfogni az életünket
csak karcolom a felszínt és ahhoz még rengeteg időre,
megmentő
utolsó
szál
gyufát.
Egy-egy
történetet
gyakorlásra van szükségem, hogy az ember egy picit jónak érezze
továbbgondolunk, elfeledett emlékeket ébresztenek fel bennünk,
magát. Az igyekezetem azonban tagadhatatlan. (Folytatjuk.)
új gondolatokat inspirálnak. A könyv, mint egy hordozórakéta
idővel leválik rólunk és szabadon folytathatjuk utunkat, de
Az interjú második részében bepillantást nyerhetünk a
nélküle nem érhettük volna el azt a magasságot, ahonnan sokkal
könyvbe, és megismerhetjük a szerző további terveit.
szebb a világ. A könyveket képtelenség nem szeretni.
Addig is tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Szent
– Kik azok a szerzők, akik közel állnak hozzád?
Bernát titkai című könyv Zircen megvásárolható a Deák
– A meséket követően jöttek az indiánkönyvek, a már
Ferenc
utcai
papírboltban,
a
Bagolyvárban
és
említett Jules Verne és társaik, az iskolai kötelező olvasmányok.

SZENT BERNÁT TITKAI

megrendelhető a szentbernattitkai@gmail.com címen.
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Gróf Széchenyi Istvánra emlékezünk
Lapunk megjelenésének napján van gróf Széchenyi
István halálának 162. évfordulója. A Zirci Országzászló
Alapítvány és az Országos Széchenyi Kör Zirci
Csoportja megemlékezést tart a Március 15. téren
található Széchenyi-szobornál április 8-án, pénteken
16.00 órai kezdettel. Az alábbiakban Egervölgyi Dezső
emlékező írásából közlünk részleteket.
Széchenyi könyveivel, a Hitellel és egyéb tevékenységével
egy rendezett világ alapjait foglalta össze, melyet úgy hívtunk,
hogy Reformkor.
A Hitel című munkájának ajánló sorai jutnak eszembe,
melyek ma is annyira élettel teltek, mint amikor Széchenyi írta.
Így hangzanak az ajánló sorok:
„Honunk szebb lelkű asszonyainak.
Fogadjátok hazám érdemes lányai, tiszteletem és szeretetem
jeléül ezen kis munkám ajánlását! Vegyétek, bár férfiakhoz
illendőbbnek mondják azt sokan, nyájas kegyességgel
pártfogásotokba. A Hitelről szólok, s ami belőle fakad: a
becsületről, az adott szó szentségéről, a cselekedetek
egyenességéről. Így előttetek sem lehet a tárgy idegenebb, mint
előttünk, mert annyi nemes és szép, ami az emberiséget felemeli,
a ti nemetek műve.
Ti viszitek karjaitokon életbe a kisded növendéket, s jó
polgárrá nevelitek. A ti nemetek tekintetéből szív a férfi lelkierőt,
s elszánt bátorságot. S ha léte alkonyodik a haza ügyében, ti
fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a polgári erény s
nemzetiség védangyalai, mely nélkületek – higgyétek – soha ki
nem fejlődik: vagy nemsokára elhervad, mert ti vontok minden
körül bájt s életet. Ti emelitek egekbe a pórt, hallhatatlanságra a
halandót.
Üdvözlet és hála néktek.”
A Hitel ajánlása Széchenyi prófétai ihletettségét bizonyítja.
Korunk, melyben élünk, dolgaink, melyekre igazolást
keresünk, gondolkozásra késztet bennünket, mert szembe megy
a morálissal, a normálissal, a természetessel, és ránk kényszeríti
eltorzult szellemét.
Ha az Újszövetség az emberiség megmaradásának könyve,
akkor Széchenyi munkái a magyarság hasonló jelentőségű
könyvei.
Az olvasó akaratlanul is párhuzamot von a Hitel ajánlása és
Szent István ajánlása között.
Szent István felajánlja az országot jelentő Szent Koronát
Szűz Máriának, az ország, a nemzet megmaradása érdekében.
Széchenyi felajánlja munkáját a magyar anyáknak, ami
szintén az ország érdekét szolgálja.
Mindkét „ajánlás” szimbolikus, de mögötte ott van a
megmaradás, a felemelkedés lehetősége, mert a szellem, a
nemzet géniusza veszi át a felajánlást.
Szebben nem lehetne szólni a család fontosságáról.
A második idézet az 1846-os Akadémiai beszédben hangzik
el.
„A hazaszeretet azon szent láng, melyet, bármily gyermeki
érzelemnek gondolják is azt a világ hidegen számító
cosmopolitái, nincs mit pirulnunk, mert legtöbb magasztos
cselekedet még is innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a
földön eredetét.”
Hát igen! Kozmopolita barátaink. Mi úgy gondoljuk, úgy is
érezzük, a hazaszeretet, mely igaz érzelemből születik, a belőle
származó gondolat és cselekvés évszázadokra határozza meg a
nemzet jövőjét.
A harmadik idézet.
„A legjobb, legokosabb emberek, akik addig a földön éltek,
mind megvallják, hogy magasztosabb vallás az emberfajt még
nem világosította fel és létének céljaival jobban meg nem
ismertette, mint a keresztény hit; mert mindenekfelett szeretetet
hirdet.”
A ma hívő és gondolkozó ember szabadon állíthatja sorba
ezen idézetekből kiolvasható jelentést: Isten, Haza, Család. Vagy
Isten, Család, Haza. A sorrend mindegy, de a lényeg a hármasság
marad, a mi megmaradásunk.
Tegyünk magunkévá az idézetek belső tartalmát, mert
születésük nemzeti ihletés.
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A szülőföld szálai
örök összekötők
„A szülőföld szálai örök összekötők, a tájjal és a földdel, amiből az
ember lett, és amivé lesz, és nem szakadnak el soha.” (Fekete István)

Minket Turi Balázzsal nemcsak a szülőföld, a Bakony iránti
szeretetünk kötnek össze, de a Finnország iránti rajongásunk is.
Tulajdonképpen neki és Bakonycsernyének köszönhető a 25 éves
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületünk létrejötte. Alapító és
örökös tiszteletbeli elnökünk második otthona immáron
Bakonycsernye.
Innen érkezett Zircre március 25-én délután a két vendég
nyugdíjasklub. Nekünk, vendéglátóknak a torkunkban dobogott
a szívünk a közel ötven fős csoport érkezésekor. Már messziről
kiragyogtak a jellegzetes népviseletek, a szebbnél szebb tót
öltözetek.
Vendégeink a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóházban két csoportban tekintették meg a Regulyversum
csodálatos kiállítását Kirmer Anna vezetésével, és a népi
mesterségek
műhelyeit
Marton
Károly vezényletével.
Büszkeségünket csak növelték az elismerő szavak, a finom
csernyei bor mellett elhangzott hamisítatlan Marton Károlymesék pedig a hangulat oldódását is meghozták.
Eközben a Finnbarátok
másik csoportja a Művelődési
Házban serénykedett: nem
kis feladat és felelősség közel
nyolcvan
embert
méltó
módon várni, szellemi és
fizikai táplálékkal ellátni. Este
hat órakor itt kezdődött a
csodás, lélekemelő irodalmi
est,
ahol
körünkben
üdvözölhettünk egy rendkívüli
embert,
a
négy
évtizedes
alkotói
múltra
visszatekintő költőt, írót:
Simek Valériát.
Simek Valéria a zirci irodalmi esten
A bakonycsernyei szerző
sajátos,
rendkívüli
érzékenységű, magával ragadó világát ez alkalommal két kötete
tükrében ismerhettük meg: a Fészkelő fény és a Hittem,
szerettem című kötetekre épült a nagy ívű, igen bensőségessé
váló irodalmi est.
Előbb a Bakonyi Finnbarátok mutattak be egy, a Fészkelő
fény világát megidéző irodalmi összeállítást zenei betétekkel,
melyben „a fogyó időről, a múlandóságról, a megőrzendő
szépségről”, a tájjal, az emlékekkel harmóniában élő ember
rendkívüli nyugalmú képi világáról árulkodó versek hangzottak
el.
Az est további részében Bakonyi István József Attila-díjas
irodalomtörténész, író, kritikus, főiskolai tanár beszélgetett
Valikával, életéről, kötődéséről, a költészet szerepéről.
Bakonycsernyei
vendégeink
műsorában
először
megzenésített versek hangzottak el Cserta Gábor és fia, valamint
Takács László zseniális előadásában. Ekkor már mindannyian
tudtuk: megérte a sok munkát és a szervezést ez az est!
A Szolga Réka által hangosított prózarészlet elindított egy
beszélgetést hitről, szeretetről. Amikor a zenekar az Elmentél
című megzenésített verssel zárta ezt a blokkot, már sokan
nyeldestük, törölgettük könnyeinket.
Jól jött ezután a feloldást jelentő vidám tót, illetve bakonyi
dalcsokor a mosolygó énekesek előadásában. Az est kötetlen
beszélgetéssel zárult.
Boldogok voltunk, hogy megint sikerült egy kis csodát
megvalósítanunk a Művelődési Házzal közös szervezésű és
finanszírozású rendezvényen.
Wenczel Zsuzsanna
Fotó: Facebook
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Újévi Sporthíradó: Football
Club Zirc Sportegyesület
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U9, U7 szintén Bozsik-tornákon vesz részt Balatonalmádiban,
esetükben helyezésekről nem lehet beszélni, viszont szintén jó
eredményekkel képviseltetik magukat a zirci gyerekek a
tornákon, fesztiválokon.

Eddig a várakozáson felül teljesít a Football Club Zirc
Sportegyesület a megyei első osztályú bajnokságban.
Március végén a felnőtt és az ifjúsági csapat is dobogós
helyen állt, a korosztályos csapatok pedig csakugyan az
elsők között várják a tavaszi folytatást.
Az elvégzett munkának, a minőségi szakembergárdának és a
megfelelő mentalitású játékosoknak együttesen tudja be a
kiemelkedő szereplést Kottyán Károly, a Football Club Zirc
Sportegyesület elnöke. Azonban hozzáfűzi, hogy a felnőtteknél
reális cél az 5-6. hely lehet, hiszen nagyon kiegyensúlyozott a
mezőny körülöttük. A célkitűzést mindenesetre már sikerült
teljesíteni, hiszen a bajnokság előtt egy jó középmezőnyű
csapatot várt a klubvezető.
Hangsúlyozza, hogy az őszi szünet után szinte nem is
pihentek, télen is folyamatosan vettek részt futsalmérkőzéseken
az FC Zirc csapatai – ebben a szakágban is igencsak
eredményesen szerepelnek –, s már január első napjaiban
megkezdték az edzéseket előbb heti három, majd heti két
alkalommal. Beneveztek a nagypályás Téli Kupára, amely remek
felkészülési lehetőséget biztosított a tavaszi szezonra és
veretlenül meg is nyerték a pétfürdői csoportot.
Volt egy kis játékosmozgás a téli időszakban, Boromisza
Gábor távozott, ugyanakkor három új játékos érkezett a
felnőttekhez, egyikük, Mári Milán edzői feladatokat is ellát az
U11-es csapatnál, az U9-es korosztállyal pedig a klubhoz
visszatérő Nagy Krisztián foglalkozik. A felnőtt csapatot Nagy
László, az ifjúságiakat Kottyán Bálint, az U16, U14 és U13-as
korosztályt továbbra is Mátyás Richárd, a legifjabbakat, az U7eseket Hegyi Bendegúz edzi.
Az utánpótláscsapatok is követik a felnőttek jó példáját, az
ifjúságiak és a serdülők is felkapaszkodtak a dobogóra, az U14esek pedig vezetik a tabellát. Az U13-as korosztály
tornarendszerben méri össze tudását az ellenfelekkel. Az U11,

A bajnokság egyik meglepetéscsapatává lépett elő az FC Zirc

Kottyán Károly beszél arról is, hogy a tavalyi év végén a
magyar labdarúgásban igazi szaktekintélynek számító Sisa Tibor
tartott egy rendkívül színvonalas előadást a klubtagok részére
Mátyás Richárd edző szervezésében. Sok hasznosítható tanáccsal
gazdagodtak a résztvevők, így elképzelhető, hogy a jövőben újra
meghívják majd a szakembert.
Az FC Zirc nemcsak eredményesen szerepel a
bajnokságokban, hanem a létesítmény fejlesztését is fontosnak
tartja. Az önkormányzat elvi hozzájárulása mellett nyújtották be
TAO-s pályázatukat, melynek célja az öltözőépület bejárati
ajtójának és a műfüves pálya labdafogó hálójának a cseréje,
palánk kiépítése, valamint az élőfüves pálya felújítása.
A jó eredmények a nézőket is visszacsalogatták a pálya
szélére, egyre nagyobb közönség biztatja a csapatot hétről hétre
az Alkotmány utcai sporttelepen. KG

