
 
A kockát sikerült kirakni az elmúlt esztendőben, de sok idő 
kellett hozzá – Ottó Péter polgármester az Újévi Fogadásán  
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Eredményes kockaforgatást az új évre! 
 
Rubik-kockát tartott a kezében Ottó Péter 
polgármester Újévi Fogadásán, majd továbbadta a 
vendégeknek, hogy próbálják kirakni azt. A 
vetítővászonról az elmúlt évek emlékezetes 
pillanatai; fejlesztések, események, eredmények, 
sportsikerek peregtek.  
 

Városunk vezetője felidézte, hogy a logikai játékkal már 
gyerekkorában megismerkedett, azonban évtizedeken 
keresztül csak egy oldaláról vagy a kocka szétbontása árán 
tudta kirakni, s most örömmel jelentette, hogy a feladványt a 
mögöttünk hagyott évben sikerült megoldani.  

„Olyan ez a játék, mint az életünk. Minél több 
algoritmust ismer valaki, annál több és gyorsabb megoldási 
lehetőségekkel rendelkezik egy-egy adott helyzetre, a feladat 
elvégzésére, a probléma kezelésére. A profi kockaforgatók 
másodpercek alatt képesek kirakni a kockát, de ahhoz 
rendkívüli adottságok, nagyon sok tanulás, gyakorlás, 
tapasztalat, gyors ész- és kézjárás szükséges, hasonlóan, mint 
az élet kockáinak forgatása során” – mondta a polgármester, 
majd továbbadta a kockát a vendégeknek, akik az idei évben 
is szép számmal elfogadták a meghívást.  

Jelen volt országgyűlési képviselőnk, apát úr, 
tábornokok, polgármesterek, önkormányzati képviselők, 
díszpolgárok, egyházak, rendvédelmi szervek, intézmények, 

hivatalok, vállalkozások, civil szervezetek képviselői 
ünnepelték együtt az újesztendőt Zircen, őket elsőként egy 
Márai Sándor-idézettel köszöntötte a városvezető.  

(Folytatás a 3. oldalon)  
 
 

Felszámolásra kerülnek a 
hulladékgyűjtő szigetek  
 
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tapasztalt kaotikus állapotok miatt 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
városközponti tömbházas lakóingatlanok kivételével felszámolja a 
szigeteket, és más megoldást talál a szelektív hulladékgyűjtésre.  
 

A decemberi testületi ülés 
napirendjének részét képezte a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
felülvizsgálata. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy a 
családiházas jellegű övezetben 
lévő közterületi szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket – a 
szolgáltatóval egyeztetett módon – 
megszünteti, ugyanakkor a Fáy 
András utcai lakótelepen, az 
Alkotmány utcában az áruház 
mögötti területen, valamint az 
óvoda bejáratánál található 

szelektív hulladékszigeteket az önkormányzat továbbra is üzemeltetni fogja, szükség 
esetén az edényzet bővítésével. Képünk illusztrálja, hogy a nem megfelelő 
hulladékkezelés miatt milyen állapotok uralkodnak a szigeteken. Az önkormányzat 
2020. február 1-jével felszámolja a szemétlerakatot és más megoldással működteti a 
jövőben a szelektív hulladékgyűjtést. (Bővebben a 2. oldalon) 

 
 
Kettős elismerésben 
részesült önkormányzatunk 
 
Az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumban múlt év végén 
került megrendezésre az 
Európai Mobilitási Hét záró 
rendezvénye, melyre 
önkormányzatunk is meghívást 
kapott.  
 
Dr. Mosóczi László 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár díjakat és okleveleket 
adott át az Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap legkiválóbb 
önkormányzatainak és a 
programszervezőknek. (8. oldal)
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Felszámolásra kerülnek a hulladékgyűjtő szigetek  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ottó Péter polgármester felhívta a figyelmet, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés rendszere ezzel nem szűnik meg, az továbbra is 
működőképes lesz, elsősorban az egyedi gyűjtőedények 
lakóingatlanon történő elhelyezése által, mely továbbra is 
igényelhető a szolgáltatónál. Hozzátette, a beérkezett igények 
figyelembevételével egy csomagban kerülnek majd 
leszállíttatásra a gyűjtőedények, amelyek így helyben átvehetők 
lesznek, nem kell elutazni értük. Ezzel kapcsolatban hamarosan 
tájékoztatást fog kapni a lakosság.  

 
A szolgáltató 2016. január 1-től vezette be Zircen a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést. Ehhez térítésmentesen biztosított a családiházas 
ingatlanok részére 120, illetve 240 literes gyűjtőedényzetet. A 2060 
családiházas, szolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlan közül 
jelenleg 1287 db rendelkezik szelektív hulladékgyűjtő edényzettel.  

 
Az év utolsó rendes ülésén a költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet is módosításra került, melyre a 2019. 
január 1. és 2019. november 18. közötti időszakban 
pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat 
végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt volt 
szükség. Zirc Városi Önkormányzat tavalyi költségvetése így 
2 937 939 ezer forintban került rögzítésre. 

A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi 
térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet is felülvizsgálatra 
került. A díjakban kisebb mértékű emelések történtek, van, ahol 
egyáltalán nincs változás. Az általános iskolai uzsonna ára 
emelkedik a legnagyobb mértékben, kilenc és fél százalékkal. A 
vendégétkeztetés térítési díjait is felülvizsgálta a képviselő-

testület. A nettó térítési díjak mértéke a nyersanyagnorma 
elemének változtatásával emelkedett az idei évtől. A felnőtt napi 
étkezés esetében az ebéd térítési díja csak abban az esetben 
bruttó 730 Ft/fő, ha az adott héten legalább 3 napon történik a 
szolgáltatás igénybevétele. Egyéb esetben a térítési díj 946 Ft/fő.  

A Zirc Város új helyi építési szabályzatához kapcsolódó 
előzetes döntés is megszületett, a képviselő-testület a helyi 
építési szabályzatot véleményezésre alkalmasnak tartja. Ezt 
követően veheti kezdetét a teljes anyag, a településfejlesztési 
koncepció, településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 
kormányrendelet szerinti véleményezési eljárása.  

További öt évre meghosszabbításra került a székesfehérvári 
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel már hosszú évek óta fennálló 
szerződés a gyepmesteri tevékenység ellátására, a Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatalt alkotó településekre – Zirc, Borzavár, 
Lókút – vonatkozóan. A napirendhez kapcsolódóan felmerült a 
chip-leolvasóval rendelkező szervezetek, állomások 
elérhetőségének hozzáférhetővé tétele a kóbor kutyák 
beazonosításának érdekében.  

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola által benyújtott pályázathoz, mely gumiburkolatú 
sportpálya kialakítását célozza az oktatási intézmény Köztársaság 
utcai épületének udvarán – döntött a testület. Arról is határoztak 
a képviselők, hogy nyertes pályázat esetén a beruházás 
megvalósításához szükséges esetleges többletköltség 
finanszírozását a legkedvezőbb kivitelezői árajánlat 
figyelembevételével vizsgálják meg. A képviselő-testület egy 
önkormányzati ingatlanon tervezett egészségügyi beruházáshoz 
is elvi támogatását adta. (kg) 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Zirc 2359/2/A/4 hrsz.-ú, Zirc, Győri utca 14. földszint 4. szám alatti  

45 m2 alapterületű lakóingatlan értékesítésére 
 

A részletes pályázati kiírás megtekinthető: 
A Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu), valamint 
munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési 

Osztályán (Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106. szoba, Tel.: 06-88/593-705). 
 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 

8420 Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106. szoba 
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban, zárt borítékban kell 

benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT – Zirc, Győri utca 
14. földszint 4.”.A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton. 

 
A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. február 10. (hétfő) 16 00 óra 
 

Hulladékudvar létesülhet Zircen 
 
Városunk egyike azon helyszíneknek a megyében, ahol 
konzorciumi együttműködésben hulladékudvar létesülhet.  
 

A beruházás a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös 
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” elnevezésű projekt keretében történik.  

A projekt megvalósítására az Nemzeti Fejlesztési Programiroda, 
mint konzorciumvezető és a végső kedvezményezett, az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás konzorciumi együttműködési 
megállapodást kötött. A projekt megvalósításának egyik helyszíne 
Zirc, hulladékudvar kialakításával – áll a végső kedvezményezett 
társulástól kapott tájékoztatóban.  

Önkormányzatunk a helyet biztosítja a hulladékudvarhoz, a 
projekt gazdája az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás. (kg)  
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Újévi Fogadást tartott Ottó Péter polgármester  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Milyen volt Zirc számára a 2019-es év, hogyan sikerült 
a kockák forgatása? – tette fel a kérdést a városvezető, 
majd röviden, tömören választ is adott rá: eredményes. 
Hangsúlyozta, hogy ez köszönhető mindazoknak, akik 
akár munkájuk, akár hivatásuk, akár önként vállalt 
tevékenységük által magas szinten szolgálják az itt élőket. 
„Gondozzák, nevelik, tanítják, gyógyítják, ápolják, segítik, 
támogatják, foglalkoztatják közös otthonunk valamennyi 
polgárát, azaz működtetik, élettel töltik meg városunkat. 
Ha értékelünk, ez az, amiről gyakran megfeledkezünk. 
Persze nagyon fontos az is, hogy anyagi környezetünk 
mennyit gyarapodott, milyen fejlesztéseket tudtunk 
megvalósítani, milyen ünnepi események, programok 
színesítették, gazdagították, tették értékessé a múló időt, 
milyen nagyszerű eredményeket értek el sportolóink és az 
élet más területein kiemelkedő, példaértékű teljesítményt 
nyújtó embertársaink”.  

Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki az elmúlt 
esztendő eredményeihez hozzá tudott tenni, annak 
sikereihez bármilyen kis mozaikdarabkával is hozzájárult. 
Erre az évre pedig eredményes kockaforgatást kívánt az 
élet minden területén. „A bevált és gyakorlott 
algoritmusok mellett nyitottságot az újra, kellő 
kreativitást, teljesíthető kihívásokat és csak megoldható 
problémákat. Azaz sok sikert és hozzá jó egészséget, hogy 
a mindennapok feladatait több derűvel, egymásra nagyobb 
odafigyeléssel, megértéssel és türelemmel tudjuk 
megoldani. Erőt, hitet, kellő optimizmust, bölcsességet és 
sok-sok boldogságot kívánok Zirc és a térség valamennyi 
polgárának” – zárta gondolatait városunk vezetője.  

Az ünnepi műsort különlegessé tette a Szilágyi 
Harangegyüttes koncertje Albertné Balogh Márta tanárnő 
vezetésével. A veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola 
tanulóiból szerveződött csoport műsorát a közönség 
hosszas tapssal jutalmazta. Szakács Ildikó műsorvezető 
bemutatásukban elmondta, hogy tavaly szeptemberben, a 
Pesti Vigadóban a Herendi Porcelángyár mellett ők 
képviselték Veszprém megyét az Országos Értékek 
Napján. A karácsonyi hangulatot visszavarázsló koncertet 
Kiss Róza énekszáma vezette fel.   
 

 
A Szilágyi Harangegyüttes koncertje  
 

Az Újévi Fogadáson kitüntetések átadására is sor került. 
Kiemelkedően hasznos munkája, a város értékeinek 
növelése érdekében kifejtett tevékenységéért Zirc Város 
Elismerő Oklevelét vehette át Kapros Kósa Edit 
divattervező, gobelinművész, az „Ők is emberek 

Alapítvány” elnöke. Müllerné Wenczel Rita, aki évtizedek 
óta aktív szereplője Zirc város kulturális életének, 
kezdeményezője civil együttműködéseknek, a Bakonyi 
Finnbarátok Köre Egyesület egyik alapítója és vezetőségi 
tagja. Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány 
titkára, az alapítvány közösségének összefogója, egyik fő 
mozgatórúgója, aki sikeres építési vállalkozóként 
szaktudását civilként is kamatoztatja. Az elismeréseket 
Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az Emberi 
Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át. A kitüntetésben 
részesülő három személyt bővebben a következő 
lapszámunkban mutatjuk be.  
 

 
Zirc Város Elismerő Oklevelét vehették át, balról: Müllerné 
Wenczel Rita, Bittmann Károly, Kapros Kósa Edit 
 

„A karácsony mindannyiunkat feltöltött szeretettel, 
ebből a szeretetből kell, hogy jusson egész évre a szeretetre 
szorulóknak, különösen a gyerekeknek, fogyatékkal 
élőknek, időseknek” – mondta pohárköszöntőjében 
Hellebrandt Ferenc alpolgármester. Előretekintésében 
elmondta, számos új beruházás, elnyert projekt beindítása 
vár az önkormányzatra az idei évben, amihez rendkívül 
sok erő és idő szükséges. Ehhez kívánt mindenkinek 
elegendő alázatot, türelmet, erőt és a Jóisten segítségét. 
Kányádi Sándor soraival köszöntötte a polgárokat: 
„Szaporodjon ez az ország emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, s 
ki honnan jött, soha, soha, ne feledje.”  
 

 
Hellebrandt Ferenc alpolgármester pohárköszöntője 
 

kg 
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Mindenki Karácsonya, Cipősdoboz-akció, Disznótoros Véradás 
 
Keressünk csendet 
és időt a megállásra! 
 
Az ünnepi felfokozott 
tudatállapotban, a sűrű napokban 
keressünk időt, csöndet a 
megállásra, figyeljünk a belső 
hangra, hogy mire hív minket.  
 

Lehet, hogy nem egy plusz ajándék 
vagy sütemény, hanem csak egy 
megállás, egy jó szó, egy bocsánat, egy 
köszönöm az, ami a koronát felteszi 
karácsony ünnepére. Majd pedig 
felismerve ezt a bennünk lévő hívó szót, 
kérjük, hogy minket is juttasson el ez a 
figyelem, ez a csönd, ez a szeretetből 
való cselekedet karácsony igazi 
értelméhez, boldogságához, belül és 
együtt megélt öröméhez – ezeket a 
gondolatokat fűzte Bérczi L. Bernát 
ciszterci apát a negyedik adventi gyertya 
meggyújtása elé, a „Mindenki 
Karácsonyának” zirci ünnepségén.  

Szent József példáját állította 
mindannyiunk elé, aki egy kicsit 
háttérbe szorul a Kisded és Szűz Mária 
mellett, pedig hangsúlyozta, hogy az 
ünnepi készülődésünkben az ő 
karakterének is ott kell lennie. Egyetlen 
szót sem jegyez fel vele kapcsolatban a 
Szentírás, viszont a cselekedeteit 
feljegyzi a mi okulásunkra, hasznunkra. 
„Igaz ember volt” – így jellemzik, s 
ennél sommásabban nem is lehetne 
senkiről beszélni – mondta az apát. 
Hozzátette, az igaz embersége talán 
valami nagy belső összhang az Istennel, 
önmagával és a felebaráttal. Szent 
József képes volt saját magát Istenhez 
és felebaráthoz igazítani, igazodását a 
szeretet táplálta, belülről fakadt, és 
minket is ez a szeretet visz közelebb a 
megszülető Kisdedhez.  

Bérczi L. Bernát apát az ünnepi 
gondolatokat követően a résztvevő 
közösséggel együtt az óriás adventi 
koszorúhoz sétált, és meggyújtotta rajta 
a negyedik gyertyát, a szeretet lángját.  

Zenés, vidám műsorral hangolódott 
Zirc város a karácsonyra a Zirci Ciszterci 
Apátság Látogatóközpontjának Gobelin-
termében. A főszervező Békefi Antal 
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB részéről Csaba Lilla 
köszöntötte a közönséget.  

Nagy sikere volt Dervalics Róbert 
előadóművész és Pingiczer Szilárd 
zongoraművész műsorának. Klasszikus 
karácsonyi slágerek csendültek fel 
elektromos zongorán, szaxofonon és 
klarinéton. Ha behunyjuk a szemünket, 
az ünnepi csodák közepette azt is 
gondolhattuk volna, hogy Louis 
Armstrong jött el az estre, amikor egy 
csodálatos világról énekelt a tudását két 
hangszeren is megmutató, városunkban 
már több alkalommal fellépő Dervalics 
Róbert. A virtuóz zenész humoros 
szövegeivel még hangulatosabbá tette a 
műsort. A „Csengőszó” című dal zárta 

volna a koncertet, de a hallgatóság a két 
tenyerét összecsapva sokáig 
„csengetett”, hogy akár éjfélig is 
elhallgatná a zenészeket, akik így egy 
ráadásszámot is adtak ajándékba.  

Ezt követően pásztorok érkeztek a 
terembe, az Alkalmi Dalárda és a 
Deutsch Klub közös műsorával 
folytatódott az ünnepség. A 
tangóharmonikával kísért dalnoki 
előadásba a közönség is bekapcsolódott, 
az „O Tannenbaum” című német nyelvű, 
alkalomhoz illő dalt együtt énekelték a 
kiosztott szövegek segítségével, majd a 
pásztorok az adventi koszorúhoz 
vonultak, ahol – immár a negyedik 
gyertya fényében – tovább folytatódott a 
közös éneklés.  

 

 
Az Alkalmi Dalárda karácsonyi műsora 

 
A Diabétesz Klub, a Deutsch Klub 

és a Zirc Városi Nyugdíjas Klub, illetve 
együttműködő partnerként a Zirci 
Ciszterci Apátság Látogatóközpontja és 
a Zirci Családháló.pont meleg itallal, 
finom apró süteményekkel kínálta a 
vendégeket az ünnepváró hangulatban.  
 
 

Angyalok adták át a 
szeretetcsomagokat 
 
Nem öltözött fehérbe a táj, mégis 
találkozhattak a gyerekek 
hóemberrel. Két angyal sürgött-
forgott az ünnepi díszekbe öltöző 
házban, mely sok vendéget várt. 
Karácsonyi zene szólt, a fenyő 
alatt, dobozokba rejtve az 
emberek szeretete tornyosult.  
 

A Zirci Önkormányzati Szolgáltató 
Központ Család- és Gyermekjóléti 
Központja a tavalyi évben is 
meghirdette az „Egy doboznyi szeretet” 
elnevezésű jótékonysági akciót, emellett 
élelmiszereket, elsősorban édességeket 
is gyűjtöttek a rászoruló gyermekek 
számára. 

A szociális intézmény hívószavára 
nagyon sokan megmozdultak, ezt 
bizonyítja, hogy csakúgy tornyosultak a 
csomagok az átadó-ünnepségen a 
Művelődési Ház fenyőfája alatt. A 
szervezők megadták a módját az 
ajándékozásnak: ünnepváró, meghitt 
hangulatot varázsoltak a házba, kedves 

szavakkal, étellel és itallal fogadták a 
szép számmal érkező vendégeket.  

Koós Kata intézményvezető 
köszöntötte az egybegyűlteket. 
Köszönetét fejezte ki azoknak, akik 
hozzájárultak a jótékonysági akcióhoz, 
mint azt elmondta, majd’ száz 
gyermeknek tudtak örömet szerezni egy 
cipősdoboznyi ajándékkal. Hozzátette, a 
megvendégelést is adományokból, 
illetve felajánlásokból tudták 
megvalósítani.      

A köszöntő gondolatok után a 
csetényi óvodások műsora következett, 
akik szívet melengető előadással 
kedveskedtek gyermektársaiknak, a 
Kisded Jézust is elhozták a karácsonyfa 
mellé.  

Ezt követően került sor az 
ajándékok átadására, az angyallá 
változó intézményi munkatársak 
szeretettel nyújtották át a gondosan 
becsomagolt dobozokat a gyerekeknek. 
Sokan szereztek örömet a nehezebb 
körülmények között élő családoknak, s a 
szeretet ünnepéhez közeledvén talán 
nem is létezhetett szebb küldetés, mint 
mosolyt csalni egy gyermek arcára. 

Azon családok gyermekei részére, 
akik nem tudtak eljönni az átadó-
ünnepségre, a Család- és Gyermekjóléti 
Központ munkatársai eljuttatták az 
ajándékcsomagokat.   
 
 
Ajándék, amit nem 
lehet üzletekben kapni 
 
Karácsony előtt egyfajta 
ajándékként is felfogható a 
véradás. Nem tudjuk, hogy ki 
kapja az ajándékot, de az biztos, 
hogy szükség van rá és jó helyre 
kerül. 
 

Eme cél által vezérelve a Magyar 
Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete 
immár negyedik alkalommal szervezte 
meg a Disznótoros Véradást a 
Művelődési Házban.  

Az akció ezúttal is sikeresnek 
bizonyult, nem kevesebben, mint 59-en 
nyújtották karjukat ismeretlen 
embertársaiknak.  

A szervezők sem maradtak adósak 
az ajándékozóknak, meleg itallal és 
disznótoros menüvel látták vendégül a 
véradókat az ünnepi díszekbe öltöző 
fenyő közelében.  

Magyar Lászlóné területi vezető 
örömét fejezte ki, hogy ilyen szép 
számmal részt vettek az évzáró 
véradáson, és nem felejti el megemlíteni 
támogatóikat, akiknek köszönhetően 
vendégül tudták látni a karácsonyi 
csendes hősöket: Vezir-Hús Coop Kft., 
Piller Pék Kft., Patkó Vendéglő, Békefi 
Antal Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház és Stúdió KB. 
 

(kg)
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„EGZOTIKUS VILÁGOK” – A VARÁZSLATOS VIETNAM 
 
Boross László fotókiállításának megnyitója és vetítettképes 
előadása a Városházán (Zirc, Március 15. tér 1.) január 23-
án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel.  
 
 
EMLÉKEZÉS ÉS EMLÉKEZTETÉS a németajkú lakosság 
kitelepítésének évfordulóján. Répás József helytörténet-
kutató előadása a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 
szervezésében, január 24-én (pénteken) 18.00 órai 
kezdettel. Helyszínváltozás! A programra a 
Városházán (Zirc, Március 15. tér 1.) kerül sor.  
 
 
 
AZ IDŐSEK KLUBJA JANUÁRI PROGRAMJAI 
 
Január 21. Kedd 13:30  Muffin sütés 
Január 22. Szerda 9:00  Horgoló Klub 
Január 23. Csütörtök 9:30 Átmozgató torna 
Január 28. Kedd 13:30  Sós keksz sütés 
Január 29. Szerda 9:00  Horgoló Klub 
Január 30. Csütörtök 9:30 Játék nap: Kirakó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP 

 
Felelős kiadó: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB  

(8420 Zirc, József A. u. 1.) Adószám: 15569499-1-19  
Telefon: +36 88/593-810 E-mail: zivi@zirckultura.hu   

ISSN szám: ISSN 1215-4156 (Nyomtatott), ISSN 2631-0163 (Digitális) 
 

Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla 
 

Az újság példányonkénti ára: 200,- Ft. Előfizetési díj félévre (12 lapszám) 
2.400,- Ft, egy évre (24 lapszám) 4.800,- Ft. 

Megrendelhető a kiadónál, a www.zirckultura.hu honlapról letölthető 
formanyomtatvány kitöltésével. 
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A Szemmelveisz család Zircen. 1. rész 

 

Szemmelveisz Rezső Rudolf 
(1863-1912) építész 

 
A Szemmelveisz család Zircen a 
18. század második felében 
tűnik fel először. Az ősük 
ácsmester volt Kardosrét 
pusztán. Ennek fia, 
Szemmelveisz Mátyás 1800-
ban született, szintén ácsmester 
lett. Zircre költözve dolgozott az 
apátsági épületeken, majd az Új 
utca (ma Reguly utca) házainak 
tetőzetét építette. Dolgos, jó 
szakember volt, gyarapodott a 
vagyona. 1824-ben született fia, 
Szemmelveisz Mihály, aki 
hosszabb ideig Pest-Budán is 
dolgozott, vezető pallér volt. 
Zircre visszatérve átvette apja 
vállalkozását. Híres munkája 
volt Zircen az apátsági templom 
tetőszékének ácsmunkája. A 
család nagyon jó anyagi 

helyzetbe került. Megvette a Piactéren álló házakat (ma 
Rákóczi tér 8. és 10.), rendbe hozta, átépítette azokat, 
mellékhelyiségeket, szép kertet épített. Házasságából Hujber 
Teréziával három lány és két fiú született. Az idősebb fiú, 
Rezső Rudolf folytatta apja szakmáját, építész lett. A 
fiatalabb, Szemmelveisz Károly (1871-1934) orvos lett, később 
a zirci kórház igazgató főorvosa. A lányok: Katalin (1849-
1910) később Trummer Jánosné, akinek lánya, Matild a zirci 
főtanító, Kerschbaumayer Henrik felesége lett, Anna (1857-
1918) Károly öccse háztartását vezette, és Mária (1856-1919), 
aki a jómódú zirci fűszer- és anyagkereskedő, Molnár Ferenc 
felesége lett. 

Szemmelveisz Rezső Rudolf (1863-1912) Budapesten a 
Királyi József Műegyetemen végzett építészmérnök volt. 
Zircre visszatérve sok rangos munkát kapott. Egyike volt a 
három híres zirci építésznek a 19. század második felében. (A 
másik kettő az Eszlinger János – Pollák János vállalkozása 
volt és Pacher János építőmester). Volt anyagi alapja, hogy 
1890-ben megnősüljön. Felesége Teufel Anna (1868-1905) 
lett.  

A zirci Teufel (Taufel, Tejfel) család őse, József (1774-
1830) serfőző mester volt. Fia, János (1810) már üzletet 
nyitott Zircen. Az ő fia, Teufel Nepomuki János (1832-1898) 
Pest-Budán kereskedő tanonc volt, majd még pár évig ott 
dolgozott, hogy gyakorlatot szerezzen. Visszatérve átvette 
apja üzletét, jól menő fűszer-és anyagkereskedéssé bővítette. 

Kifogástalan kiszolgálás, bőséges árukészlete miatt a jobb 
családok a környékről is nála vásároltak. Megbecsült ember 
volt, a Zircvidéki Takarékpénztár pénztárnoka 27 éven át. 
Közösségi érzését bizonyítja, hogy adakozott Deák Ferenc, 
Erzsébet királyné szobrára, az árvízkárosultak javára.  

Keller Jozefával kötött házasságából hat lány érte meg a 
felnőttkort, Teréz, Mária, Anna, Matild, Szeréna, Flóra. 
Többen közülük Veszprémben, zárdában nevelkedtek. A 
csinos Teufel lányok apjuk üzletében segédkeztek, 
kiszolgálták a vevőket.  

1890-ben házasodott össze Szemmelveisz Rezső és Teufel 
Anna. Házasságukból hat gyerek érte meg a felnőttkort. 
Andor (1891-1915) telekkönyvvezető, az orosz fronton halt 
meg, Pál (1893-1963) nyomdász, könyvkötő, Sarolta (1896-) 
később Hebling Károlyné, Ferenc (1898-1971) zirci orvos, 
Mihály (1900) molnár Óbányán, Rudolf (1903-1958) gépész 
Tündérmajorban, majd Dudaron. Az édesanya fiatalon, 37 
éves korában halt meg. Az özvegyen maradt édesapa, Rezső 
1909-ben Budapestre távozott, ott az építészeti osztálynál 
nyert állást. Ő is fiatalon, hosszú szenvedés után, 49 évesen 
halt meg. A hat árván maradt gyereket a rokonok nevelték fel. 

Szemmelveisz Rezső nemcsak Zircen épített, hanem a 
Balaton mellett is. Balatonfüreden, majd a part mellett szinte 
versenytárs nélkül tudott építeni. Zircen sok szép házat 
tervezett és épített, többek között saját családi házát 1901-ben 
(ma József Attila utca 16.). Közreműködött az Erzsébet 
kórház építésében is.  

Leghíresebb munkája Zircen az un. bírósági épület (ma 
Petőfi Sándor utca 4.). Az épülethez a telket az apátság adta, 
Rezső készítette a terveket. A szép arányú neoreneszánsz 
épületnek pompás belső terei, lépcsőháza van. 1899-ben lett 
kész. Itt működött a járásbíróság, szolgabíróság, adóhivatal, a 
háború után községi, járási hivatalok, majd tsz-irodák. Szűcs 
István Miklós írta az épületről: „A hivatali létesítmény eredeti 
formájában az apátsági épületegyüttes közelében kiváltságos 
művészi értéket képviselt… egykor a település legjelentősebb 
világi rendeltetésű épülete.”  

A kitűnő építész Zirc várostól megérdemelné, hogy a fő 
művén, a bírósági épületen, egy emléktáblán örökítsék meg a 
nevét.  
 
(A Szemmelveisz név írásmódja a család névmagyarosítási 
szándékának következménye.) 
 
Köszönet dr. Wimmer Józsefné Szemmelveisz Andreának a 
segítségért, családi fényképekért. 
 
 
Irodalom: 
 
 Remsey Károly: A Szemmelveisz család adatai. Pécs 1963. Kézirat. Szerk. 

Szemmelveisz Péter. Bp. 1993.  
 Szűcs István Miklós: Winderhalder képei a zirci plébániatemplomban. – 

Bp.: Minerva, 2018. 22. old. 
        

 
Cuhavölgyi Klára 

 
 
 

       
   

    
Az özvegyen maradt apa           A bírósági épület képeslapon 1905-ben           A családi ház napjainkban                 ifj. Szemmelveisz Rezső (1903-1958) és családja 
a gyerekekkel, 1906.      

Szemmelveisz Rezső építész 
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Tavaly volt Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulója. Ez alkalomból egy évkönyv kiadását tervezi  
Zirc Városi Önkormányzat, melyben fotók és visszaemlékezések is helyet kapnak. 

Az emlékező riportokat folyamatosan közzétesszük a Zirc és Vidéke újságban. 
 
 

Az életnek értéket csak a szolgálat adhat 
 

Dr. Krisztinkovics Mária példamutató hivatástudata és életpályája 
 

 
Dr. Krisztinkovics Mária egy bakonyi kis faluban, 

Csatkán született. Elsősorban Édesanyja miatt választotta az 
orvosi hivatást. Mária édesanyjának nagy álma volt, hogy 
egészségügyi dolgozó lehessen, vöröskeresztes nővér szeretett 
volna lenni. Sajnos e vágyát nem valósíthatta meg, annak 
ellenére, hogy egy rendkívül okos és igen komoly empátiás 
készséggel megáldott asszony volt. A Doktornő 
megtapasztalta gyermekkorában, hogy Édesanyja mi 
mindenben segít a faluban – írta a kérvényeket, hordta a 
ruhákat, az élelmet – kislányként ebben a segítő világban nőtt 
fel. Mária édesanyja mindent megtett annak érdekében, hogy 
lányát a legszebb segítő szolgálat, az orvosi pálya felé 
terelgesse, ám nem szóval kényszerítette rá, sokkal inkább 
lénye példamutató magatartásával.   

Dr. Krisztinkovics Mária a Tatai Eötvös Gimnáziumba 
került, ahol még latint is tanítottak, melyet azonnal felvett 
tanulandó tárgyként, hiszen tudta, hogy jövendő hivatásához 
ez elengedhetetlen. 1957-ben érettségizett kitűnő 
eredménnyel – ennek köszönhetően, valamint paraszti 
származása által, amely abban a korban még nagyon 
számított, egyenes útja volt az orvostudományi egyetemre. 

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen ismerkedett meg 
férjével, Zirc város későbbi díszpolgárával, dr. Ehrenberger 
Józseffel. Mindketten 1963 augusztusában vehették át 
diplomájukat. Az egyetem hatodévében kifüggesztett a 
tanulmányi osztály egy listát, amelyen meg voltak jelölve, 
hogy a pécsi egyetemhez tartozó intézmények, milyen 
állásokat hirdetnek meg – a zirci is közöttük volt. A 
Doktornőnek nagy vágya volt visszakerülni a Bakony 
vidékére. A Zirci Kórház akkoriban két olyan állást 
(sebészetet és belgyógyászatot) is hirdetett, amely a Doktornő 
és orvos férje számára nagyon megfelelt. Mindketten 
elnyerték a zirci állást, és a városba költözve, már hozták 
magukkal elsőszülött, három hónapos kisfiúkat is. 1963. 
október 1-jén mindketten segédorvosokként kezdtek el 
dolgozni, Mária a belgyógyászaton, férje a sebészeten. Ezt 
követően alorvosok, majd osztályvezető főorvosok lettek, s 
közben három gyermeket neveltek fel.  

Kihívások a kezdetektől fogva bőven akadtak az akkori 
kis zirci általános kórházban, mely három osztállyal – 
sebészet, szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat – működött. 
Abban az időben még ún. kórházi ügyelet volt, és aki 
ügyeletes orvos volt, annak a kórház mindhárom osztályát el 
kellett látnia az ügyelet alatt, plusz még azokat is, akiket a 
mentő beszállított – tehát lényegében minden adódó 
helyzetet meg kellett tudni oldani.  A legfőbb nehézséget a 
munka során az okozta, hogy akkoriban nem volt még 
semmiféle diagnosztikai háttér, mint akár napjainkban. Volt 
egy ős-öreg röntgen és ezen felül egy labor, amely csak az 
alapvizsgálatokat tudta elvégezni, és így kellett gyógyítani. A 
Doktornő igazándiból mindabból tudott dolgozni, amit látott, 
tapintott és hallott – az egyetemen még megtanították az 
orvostanhallgatót arra, hogy egy tüdőgyulladást meg is lehet 
hallani, nem muszáj hozzá CT meg röntgen. De így 
természetesen nem volt olyan könnyű dolgozni, a 
diagnosztikai háttér hiányával. 

A kezdeti széleskörű feladatellátást, s a későbbi osztályos 
munkát nagyban segítette a kórházban  nagyon szépen 

működő kollektíva, mely olyan volt, akár egy nagy család, 
melynek több fontos összetevője is volt. Először is, volt egy 
keménykezű igazgató a kórház élén, aki megkövetelte a 
rendet mind a munkában, mind a magánéletben. 
Másodsorban nagyon kevesen voltak akkoriban orvosok a 
kórházban és egymásra voltak utalva, ahogy egy család tagjai 
egymásra vannak utalva. Harmadrészt fontos szerep jutott a 
nővéreknek, hiszen az orvos jó nővérek nélkül nem sokra 
megy, hiszen ők azok, akik egész nap a beteg mellett vannak. 
Áldja a jó sorsot, mert olyan nővéreket állított mellé az élet az 
osztályon, akik felé abszolút bizalommal tudott lenni, igazán 
lelkiismeretesek voltak. Ők Zircről vagy a Zirc környéki 
falvakból származtak, így a beteget, nemcsak mint beteget 
ismerték, hanem mint a falujuk polgárát is, tehát tudtak az 
életükről is. Az orvos ezen felvilágosítások mellett jobban 
hozzá tudott férni a beteg lelkéhez is. Ez nagyon-nagy 
segítséget jelentett. 

Az egykori főorvos-asszony szívében szép emlékként 
élnek a néhai kórházbálok, a disznótoros vacsorák, a férje 
által életre hívott komolyzenei estek. A legszebb érzelmes 
emlékei a karácsonyokhoz kapcsolódnak, amikor a betegek 
nagy része már otthonába térhetett vissza, szenteste előtt egy 
nappal már csak azok a betegek maradtak, akik valóban 
nagyon orvosra szorultak, s nem voltak hazaengedhetők. A 
nővérek, orvosok munkája is ilyenkor kevesebb volt. S egy kis 
házi sütemény, házi disznótoros, és egy kis pezsgő mellett 
összeültek, és nagyon jól érezték magukat. Hivatását tekintve, 
a betegek bizalma, hálája, köszönete a legeslegszebb emléke. 

Dr. Krisztinkovics Mária 1994-ig dolgozott a gyógyítás 
szolgálatában, az utolsó húsz évben már osztályvezető 
főorvosként, ami nagy-nagy felelősséggel és állandó 
készenléttel párosult. Nyugdíjazása mellett még tíz évig, mint 
beosztott is vállalt feladatot. Összesen negyvenegy évig állt 
tehát szolgálatban, 67 évesen búcsúzott el az orvosi hivatása 
gyakorlásától, egy újabb szép hivatásnak adva át lelkét: a 
Nagymamaságnak. Öt szép unoka büszke nagymamája. 

A Doktornő örökké hálás lesz a sorsnak, hogy férjével, dr. 
Ehrenberger Józseffel a zirci kis várost választották hivatásuk 
és otthonunk helyéül. Nagyon szép jövőt biztosított számukra 
a város, mind szakmailag, mind pedig a magánéletükben. Dr. 
Krisztinkovics Mária annál szebb életet, amely megadatott 
számára, elképzelni sem tud.  

A jövő orvosnemzedékének azt üzeni, megszívlelendő 
útravalóul, hogy az orvos-beteg kapcsolatban a legfontosabb 
az orvos személye. Figyeljenek mindig oda a betegre, kellő 
türelemmel, empátiával hallgassák a panaszait, akkor bízni 
fog bennük és jobban gyógyul és javul. Van egy különösen 
szép mondás, amely a Doktornő szívéhez igazán közel áll, így 
szól: „A fiatal orvos a lelkesedését adja a betegnek, a 
középkorú a tudását, az idős pedig a szívét.” 

Dr. Krisztinkovics Mária nyolcvanon túl már tudja, hogy 
ez így van. A legfontosabb, hogy az orvos mindig szeretettel 
közeledjen a beteghez és megértse őt – az összes többi már 
„csak hab a tortán.” 
 

Csaba Lilla 
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Kettős elismerésben részesült önkormányzatunk 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban 
december 16-án került megrendezésre az Európai 
Mobilitási Hét záró rendezvénye, melyre 
önkormányzatunk is meghívást kapott.  
 

Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár díjakat és okleveleket adott át az Európai 
Mobilitási Hét és Autómentes Nap legkiválóbb 
önkormányzatainak és a programszervezőknek. Az 
államtitkár köszöntő beszédében elmondta, hogy 2019-ben 
minden korábbinál több, 292 hazai helyhatóság csatlakozott 
Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi 
kampányához. Felhívta a figyelmet a klímavédelem 
fontosságára.  

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap célja, hogy 
az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések 
bevezetésére ösztönözze, az embereket pedig arra, hogy az 
autó helyett a kerékpározást, a gyaloglást vagy a közösségi 
közlekedési eszközöket válasszák. Magyarország 18. 
alkalommal kapcsolódott be a nemzetközi programsorozatba. 
Hazánk az 50 résztvevő ország között ismét a harmadik 
helyen végzett. 

A rendezvénysorozat nemzeti koordinátora, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium az elmúlt öt évben 
több mint négyszeresére emelte a keretösszeget, így tavaly 
180 millió forinttal támogatta a helyi programokat. E 
forrásból a települések élmény- és tudásalapú 
rendezvényeket, környezettudatos szemléletformáló 
versenyeket és vetélkedőket szerveztek. 

Az  eseménysorozat záró rendezvényén legjobb szervező 
díjat 14 település kapott. További harmincnégy települési 
önkormányzat példaértékű hozzájárulását oklevéllel, a tíz 
legszorgosabb helyi szervező kimagasló teljesítményét 
díjakkal ismerték el. Ez utóbbi két kategóriában Zirc Városi 

Önkormányzat egyaránt érdekelt volt, díjat, illetve oklevelet 
vehetett át. Önkormányzatunk ezúton is köszönetet fejezi ki a 
programok lebonyolításában közreműködő önkénteseknek, a 
támogatóknak, az együttműködő partnereknek és a 
résztvevőknek is, hiszen valamennyien hozzájárultak a 
minisztériumi elismeréshez.    

A rendezvényen lehetőség volt megismerni a 
legsikeresebb önkormányzatok programjait. Kötetlen 
beszélgetés keretén belül pedig a résztvevők tapasztalatokat, 
ötleteket adhattak át egymásnak, melyből minden szervező 
profitálhat a következő évi programok megszervezésénél.  

 
Zirc Városi Önkormányzat 

 
 

Folytatódik a néptánc-tanfolyam! 
 

 
 
A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 

szervezésében, Lippert Ferenc művészeti vezetésével.  
 

Helyszín: Zirc, Művelődési Ház (Alkotmány u. 14.).  
 

Időpontok: Minden kedden. 16.30-tól 17.30-ig: Gyermek-
ifjúsági csoport, 18.00-tól 19.00-ig Ifjúsági-felnőtt csoport.  

 
Jelentkezés a Művelődési Házban személyesen vagy az alábbi 

elérhetőségeken: 06-30-653-2926, 06-20-779-3536.  

Fújtatók tornagyőzelme 
 
Negyven év felettiek számára rendeztek 
teremlabdarúgó-tornát a Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. 
 
Papp Zoltán főszervezőnél hét csapat adta le a nevezését, 
amelyek körmérkőzéses rendszerben küzdöttek egymással. A 
torna végeredménye: 1. Fújtatók (Veszprém), 2. Patkó (Zirc), 
3. Oktán (Veszprémvarsány), 4. Zirci Öregfiúk. Gólkirály: Pál 
Gábor (Fújtatók), Legjobb kapus: Kiss Zsolt (Fújtatók), 
Legjobb mezőnyjátékos: Zách Róbert (Patkó).   
 

 
A tornagyőztes veszprémi Fújtatók csapata (Fotó: Papp Zoltán)

 

Az oklevelet Detre Anita társszervező, Zirc Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok Bizottságának tagja vette át dr. 
Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkártól (Fotó: ITM)  
 


