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Ára: 200 Ft

KÖZÉLETI LAP
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Sportlétesítmény példaértékű összefogással
Nagy népszerűségnek örvend a zirci pumpapálya,
mely ünnepélyes keretek között, hivatalosan is
átadásra került. Az új létesítmény egy sokszereplős,
példaértékű közösségi összefogás eredménye.
A feltámadó szél sem tartotta vissza a gyerekeket a
sportolástól, boldogan, felszabadulva vették újra birtokba a
pályát, gyorsaságról, ügyességről tanúbizonyságot téve
nyüzsögtek a dimbes-dombos, kacskaringós aszfalton, kék
szerelésben a „vakondok” is színre léptek.
Ottó
Péter
polgármester
szólt
elsőként
az
egybegyűltekhez. Örömét fejezte ki, hogy elkészült ez a
nagyszerű a létesítmény, és hogy ilyen sokan eljöttek az
átadóeseményre: a támogatók, akik nélkül nem jött volna
létre a pálya, és a gyerekek, akik azóta is folyamatosan
használják azt. Az aktív sportoláshoz jó erőt, egészséget,
kitartást kívánt mindenkinek városunk vezetője.
Révész
Máriusz
aktív
Magyarországért
felelős
kormánybiztos hangsúlyozta, az a feladatuk és a céljuk, hogy
megteremtsék az aktív életmód feltételeit. Fontos, hogy
ösztönözzük a felnőtteket, gyerekeket a mozgásra, ez utóbbi
korosztály kapcsán azt is hozzátette, hogy a mai világban a
mobiltelefonokkal szemben kell versenyképes élményeket
kínálni a fiataloknak.
Programok sokaságát indították el, az egyik legsikeresebb
a Bringapark Programjuk, melynek keretében két év alatt már
több mint száz pálya megépüléséhez nyújtottak támogatást.
Bizalmát fejezte ki, hogy ez a pumpapálya hozzájárulhat a
zirciek aktív életmódjához.

Ottó Péter polgármester nyitotta meg az ünnepélyes átadó rendezvényét

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője a
példaértékű civil összefogást hangsúlyozta az új létesítmény
kapcsán. Mintegy háromszáz aláírás gyűlt össze a városban,
hogy épüljön egy ilyen pálya, melyhez a helyszínt az
önkormányzat biztosította, felvállalva a terveztetés költségeit
is. A kormánybiztos ötven százalékos támogatásán felül a
beruházás költségének másik felét a civilek biztosították,
munkával, géppel, egyéb adománnyal. Az egyik fő mozgató
Kovács Krisztián volt, aki elismerő oklevelet is átvehetett a
várostól. (Folytatás a 3. oldalon)

Szabad,
független
ország
vagyunk ’48 fundamentumán

MÉHKAPTÁROK,
ROVARHOTELEK

– Bennünk, magyarokban megvan az a képesség, hogy nagy törésekkor
egységet mutassunk – hangsúlyozta Nagy Tamás Imre önkormányzati
képviselő beszédében Zirc város 1848-49-es polgári forradalom és
szabadságharcra emlékező ünnepségén, ugyanakkor feltette a kérdést: Miért
kell ehhez mindig valami nagy törésnek történnie?
Az ünnepség szónoka hangsúlyozta, március
tizenötödike minden magyar szívét felemeli, közelebb
érezzük magunkat egymáshoz, hiszen innen számítjuk a
polgári Magyarország és a magyarság, mint nemzet
születését. Bár a szabadságharcot idegen segítséggel a
feudális hatalom túlereje leverte, de nem tudták
igazából visszaállítani a régi rendet, a reformkor
eredményeinek némelyike megmaradt. A márciusi ifjak
megkérdőjelezhetetlen és máig érvényes értékek, a
szabadság és a szuverenitás eszméi mellett álltak ki, és
ezt az eszmét a legdrágább, az életük árán is képesek
voltak védelmezni. Kellett ehhez a magyar nép is, amely
felismerte magában a nemzetet, és odaállt az ifjak
forradalmat generáló mozgalma mögé. (Folytatás a 3.
oldalon). A képen Nagy Tamás Imre ünnepi beszéde.

A Beporzók Napja alkalmából
kézműves-foglalkozást tartott az MTM
Bakonyi Természettudományi
Múzeuma, melyre meghívták a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola negyedik
osztályos napközis csoportját. A képen a
diákok mutatják a kreatív munkával
elkészült kaptárokat, melyek körül
hamarosan már gyülekeztek is a
méhecskék. Bővebben a 4. oldalon
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési
képviselő választással és országos népszavazással
kapcsolatos tudnivalókról (4.)
Zirc város hét szavazókörzetre van osztva, ennek megfelelően hét
Szavazatszámláló Bizottság fog működni 2022. április 3. napján.
A körzetbe tartozó utcák besorolása Zirc város honlapján
(www.zirc.hu – Választások/Szavazások 2022) megtalálhatóak.
Zirc városban működő szavazókörök:
001. sz. szk.: Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház) –
akadálymentes
002. sz. szk.: Köztársaság u. 9. (III. Béla Gimnázium) –
akadálymentes
003. sz. szk.: Bajcsy-Zs. u. 9. (Idősek Klubja) –
akadálymentes
004. sz. szk.: József A. u. 1. (Városi Könyvtár) –
akadálymentes
005. sz. szk.:
Bakonybéli utca 5. (Vízmű) –
akadálymentes
006. sz. szk.: Rákóczi tér 3-5. (Zirci Reguly Általános
Iskola)
007. sz. szk.: József Attila utca 17-19. (Zirci Erzsébet
Kórház SZTK) – átjelentkezett választópolgárok részére
kijelölt szavazókör – akadálymentes
Kiemelném, hogy a Zirc, Deák F. u. 26. szám alatti 003.
szavazókör a volt Zeneiskola épületéből átkerült a Zirc,
Bajcsy-Zs. u. 9. szám alatti Idősek Klubjának épületébe.
A 001-006. sz. szavazókörökben a Zirc városban az adott
körzetben állandó lakóhellyel rendelkező választópolgárok, a
007. sz. szavazókörben pedig Zirc városban ezen körzetben
állandó lakóhellyel rendelkező, a városban településszintű
lakóhellyel rendelkező, továbbá a 2022. március 25. napján
16.00 óráig Zirc településre átjelentkezett (ez az átjelentkezés
nem
a
lakcímre
vonatkozó
átjelentkezést
jelenti!)
választópolgárok adhatják le a szavazataikat.
A Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjaiból 2022.
március 26. napjától választja ki a Helyi Választási Iroda
Vezetője a választás napjára a három választott tagot, akik a
jelöltet/listát állító szervek által adott szavazókörbe delegált
(megbízott) tagokkal fognak – az alakuló ülést követően – együtt
dolgozni.
A választópolgár – azonosítását követően – amennyiben
- a népszavazásra és a választásra is aláírta a névjegyzéket,
akkor kézhez kap egy népszavazásra, egy egyéni országgyűlési
képviselő választásra, valamint egy pártlistára vonatkozó
szavazólapot,
- amennyiben csak a népszavazásra vonatkozó névjegyzéket írja
alá, akkor kizárólag a népszavazásra vonatkozó szavazólapot
kapja meg,
- csak a választásra írt alá, akkor csak egyéni országgyűlési
képviselő választásra, valamint pártlistára vonatkozó
szavazólapot kap, vagy – kiterjesztett nemzetiségi regisztráció
esetén – egyéni országgyűlési képviselő választásra és a
megfelelő nemzetiségi szavazólapot kapja kézhez.
- amennyiben magyar állampolgár és 2022. március 27. napjáig
Magyarországon lakóhelyet létesített, azonban korábban
regisztrált levélben történő szavazásra, az már csak egyéni
országgyűlési képviselő választásra vonatkozó szavazólapot
kap kézhez, tekintettel arra, hogy levélcsomagban megkapta a
pártlistás szavazólapot.

ZIRC – BAKONYSZENTKIRÁLY autóbuszvonalon

A Választási Információs Szolgálat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Zirci székhelyén (Városháza 8420 Zirc, Március 15. tér 1., emelet 204.
iroda) működik. Telefon: 06-88/593-702, 06-30/439-3016, e-mail:
bereczkine.krisztina@zirc.hu, postacím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

ZIRC – BAKONYNÁNA autóbuszvonalon

Bereczkiné Papp Krisztina
Helyi Választási Iroda
Jogi és Informatikai Vezető-helyettes

 A ZIRCRŐL munkanapokon 5:20-kor KARDOSRÉTIG
közlekedő járat csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel
korábban, 5:15-kor indul, KARDOSRÉTRE 5:25 helyett 5:20kor érkezik.
 A KARDOSRÉTTŐL munkanapokon 5:25-kor ZIRCIG
közlekedő járat csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel
korábban, 5:20-kor indul, ZIRCRE 5:28 helyett 5:23-kor
érkezik.

A BAKONYNÁNÁRÓL naponta 7:45-kor ZIRCIG közlekedő járat
DUDAR, Vásártérnél történő csatlakozás biztosítása céljából 5
perccel korábban, 7:40-kor indul, ZIRCRE 8:06 helyett 8:01-kor
érkezik.
Zirc Városi Önkormányzat

2022. március 25.
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Példaértékű összefogás – hivatalosan is átadták a zirci pumpapályát
(Folytatás az 1. oldalról)
Tóth
András,
a
szakmai
koordinálási feladatokat ellátó Magyar
Kerékpáros
Turisztikai
Szövetség
(MAKETUSZ) projektvezetője kiemelte,
nagy vállalás volt az Acél-Vakond
Kerékpáros Sportegyesület részéről,
hogy össze tudták gyűjteni a szükséges
önrészt. „Modern játszótérnek” nevezte
a létesítményt, amely ugyanakkor
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek
számára is kikapcsolódást nyújthat. Sok
örömteli bringázott órát kívánt Zircnek.
Orosz Péter, az Acél-Vakond
Kerékpáros
Sportegyesület
elnöke
köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki
támogatta
a
zirci
pumpapálya
megépülését. Elmondta, amikor a
civilek megkeresték az egyesületet ezzel
az igénnyel, összehívtak egy taggyűlést,
és döntöttek, hogy felkarolják az ügyet.
Már csak az esőt várják, hogy
kivirágozzon a létesítmény környezete,
és bizalmát fejezte ki, hogy még

nyilvánította ki a zirci pumpapálya
kapcsán.
Hozzátette,
hogy
a
közösségépítést is jól szolgálja a
létesítmény, majd újra nyeregbe pattant
a fiatalokkal együtt. (kg)

Olimpikon sportolónk, a MAKETUSZ projektvezetője és a
kormánybiztos is kipróbálta a zirci pumpapályát

nagyobb számban használják majd a
gyerekek a pályát.
Parti András négyszeres olimpikon
kerékpárversenyző már több kört lerótt
a pályán az átadó előtt és tetszését

A pumpapálya-beruházás összértéke
huszonkét millió forint volt, melynek
felét a „2021. évi Országos Bringapark
Program” keretében elnyert
támogatásból sikerült fedezni, a
fennmaradó részt pedig egy
példaértékű zirci összefogás
teremtette elő, melyből vállalkozók,
magánszemélyek is kivették a részüket
különböző formában. A pálya a Trail
Art Park Kft. kivitelezésében készült
el. A nyomvonalat aszfaltburkolattal
látták el és figyeltek arra, hogy minden
irányból, nagyon sok kombinációval
lehessen használni a létesítményt. Ezt
követően megtörténtek a
tereprendezési munkálatok, majd
adományokból esőbeállók,
pihenőpadok, világítás is létesült a
pálya körül.

Szabad, független ország vagyunk ’48 fundamentumán
(Folytatás az 1. oldalról)
„Ha mostanában szétnézek, inkább látom a széthúzást és az
ellenségeskedést magyar és magyar között. Pedig nem kellene,
hogy egymás ellenségei legyünk, és szándékosan nem az ellenfél
kifejezést használom. Csak úgy lehet eredményeket elérni, és
azokat megtartani, ha felismerjük a körülöttünk zajló
eseményeket, a jobbító szándék mögé állunk és a
megvalósításban is egységesek vagyunk. Ha valahol széthúzás
van, ott megosztottság lesz, eredménytelenség és válság. Most
ismét történelmi időket élünk. A hosszú időn keresztül létező,
megszokott keretek elkezdtek hirtelen szétfeszülni. Most talán
másképpen, mint régen, de lehet, hogy sokkal veszélyesebben.
Talán most nem a heveskedés, a meggondolatlanság, hanem a
józan megfontolás ideje következik. Meg kell érteni, hogy mi
történik az országunkkal, és hogy miért történik, ahogy azt a
márciusi ’48-as ifjak is megértették” – emelte ki a szónok.
„Rabok legyünk, vagy szabadok?” – idézte Petőfit, s
hozzáfűzte, most csak egy kis hiba, egy rossz megítélés, egy kis
heveskedés, és lehet, hogy pontosan ugyanez lesz a kérdés.
Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Magyarország ma egy
szabad, független ország, amelynek biztos fundamentumát a
márciusi ifjak önfeláldozó vére, és az utánuk következő
forradalmak és mártírok áldozata tesz rendíthetetlenné. Van
évezredes keresztény értékrendünk, van viszonyítási pont, van
biztos iránymutatás, és ez a mi kultúránk alapja, csak legyünk
elég bátrak alkalmazni. Tanulnunk kell elődeinktől, a történelmi
tanulságokból, tanulnunk kell elszántságot és elhivatottságot,
tanulnunk kell a múlt bukásaiból, ugyanakkor a sikereiből is.
„Meggyőződésem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek a
sok nehézség ellenére is biztos és stabil a jövője. Érdemes itt élni,
itt dolgozni, érdemes ide családot alapítani. Jó a történelmi
hőseinkre emlékezni és jó magyarnak lenni” – zárta gondolatait
Nagy Tamás Imre.
Az ünnepi megemlékezés főhajtással vette kezdetét
történelmi nagyjaink Március 15. téri emlékhelyén. Zirc Városi
Önkormányzat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási
Hivatala, Zirc Város Díszpolgárainak képviselete, a Zirci
Rendőrőrs, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság, a Zirci Római
Katolikus Egyházközség, a Ciszterci Apátság, a Zirci Református
Egyházközség, a Zirci Evangélikus Egyházközség, a Zirci
Országzászló Alapítvány, a Zirci Széchenyi Kör és a FIDESZKDNP Zirci Szervezete helyezte el az emlékezés koszorúit.

Zirc Városi Önkormányzat képviseletének és térségünk országgyűlési
képviselőjének közös főhajtása a koszorúzást követően

Hatás Andrea előadóművész és tanítványai, Takáts Bogi és
Kozma Regina felemelő hangvételű előadással örvendeztették
meg a közönséget, hosszas taps kísérte a műsorukat.
Immár hagyományosan az ünnepség keretében került sor az
első félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadására is,
közel harminc fiatal részesült az önkormányzat elismerésében,
ők: Ábrahám Gábor Zoltán, Berkes Mihály, Biber Cintia,
Bognár Tamara, Buda Tekla, Dohnál Borbála Cseperke, Dülk
Botond, Finta Zsuzsanna, Gartner Johanna, Gurdon László,
Hanich Fanni, Kondora Bernát, Kovács Blanka, Kovács
Dorottya, Kovács Kristóf, Majer Szabolcs, Mógor Kitti, Molnár
Réka, Oláh Lili, Palánkai Hanna Dóra, Palánkai Tünde
Orsolya, Rátódi Ildikó Katalin, Sasvári Borka, Skobrák Vivien
Anasztázia, Sömjén Máté, Udvari Enikő, Vajcs Luca. Az
ösztöndíjjal járó oklevelet Ottó Péter polgármester és Hédl
Evelin, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökhelyettese adta át.
Az ünnepséget a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB szervezte, műsorvezetőként és versrészlet
tolmácsolásával közreműködött Szakács Ildikó. KG
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Tóparti strand, erdő,
sziklára épített gazdaság
A Balaton-Bakony Kocka Klub Tópart című kiállítása
jelenlegi formájában a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsődében látható először.
Kovács Mónika, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője elmondta, együttműködésük a BalatonBakony Kocka Klubbal 2020 augusztusára nyúlik vissza, azóta
számos kiállításnak adhattak helyszínt, a jelenlegi már a
tizenharmadik a Pallagi László által megálmodott tárlatok
sorában. Kiemelte, hogy a bemutatók megszervezése mögött
nagyon sok elkötelezett, csapatmunkára kész gyűjtő összehangolt
tevékenysége áll, hiszen a LEGO-birodalmak térarányainak
megtervezése, az egyes témákhoz kapcsolódó építmények
összegyűjtése komoly előkészítő munkát igényel, néhány alkotás
az ország távolabbi pontjáról került hozzájuk. Hálásak a klubnak
azért, hogy az intézmény gyermek és felnőtt közössége a
világjárvány korlátozásai alatt is nem mindennapi vizuális
élményben részesült.

2022. március 25.

Hotel a beporzóknak, bölcső a békáknak
(Folytatás az 1. oldalról)
Balláné Szőke Edit, a szervező intézmény múzeumpedagógusa
(képünkön, rovarhotellel a kezében) elmondta, 2018 óta
ünnepeljük a Beporzók Napját, minden évben március 10-én.
Sajnos nagyon sok növényvédő szer
van, ami miatt a méhek száma
radikálisan csökken, és fontos, hogy
felhívjuk
erre
a
figyelmet,
beszéljünk róla a gyerekeknek. Bár
a kézműves-foglalkozás tematikája
a méhek köré épült és a
rovarhotelek főként a vadméhek és
a magányos darazsak számára
készülnek, más rovarok – lepkék,
szúnyogok, legyek – sőt bogarak,
poloskák is végezhetnek beporzási
folyamatot – tette hozzá. A program
során a beporzók védelme mellett a
környezettudatosságot is szem előtt tartották, valamennyi
alkotás természetes és újrahasznosított anyagokból készült. A
kézműves-foglalkozás keretében a gyerekek első lépésként
kifestették a papírgurigákból összeállított méhkaptárokat,
melyek körül nemsokára már gyülekeztek is a méhecskék, a
mamutfenyőtobozból aprólékos és kreatív munkával életre
keltett rovaroknak a gyerekek még mosolyt is csaltak az arcukra.
Szobadísznek hazavihették az alkotásokat. Végül fő attrakcióként
náddal és fatörzsekkel bélelt műanyagflakonból rovarhotelek is
készültek. (kg)
A Víz Világnapját is tartalmas programmal, békabölcső
készítésével ünnepelte az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma, erről Balláné Szőke Edit számolt be a részünkre:

A gyerekeket újra és újra elbűvöli a LEGO-kiállítás látványa

Pallagi László klubtag kifejtette, az aktuális terepasztal öt
hónapig készült és több százezer kockát tartalmaz. Sok
kiemelkedő készletből áll, de a nagy része egyedileg épített.
Akinek a szeme elkalandozik, számtalan érdekességet fedezhet
fel az üveg mögött: a strandolók népes társaságában például
együtt fürdőzik Batman és Joker. Az állóvíz másik oldala a
horgászok paradicsoma, mellette, a sűrű erdő terebélyes
lombkoronái alatt állatok bújnak meg. Láss csodát, a sárga téglás
úton Dorothy és Toto ballag hazafelé a barátaival, Micimackó
háza mellett pedig partit rendeznek éppen. Frédi és Béni, a két
kőkorszaki szaki is belecsöppen a kockákból kirakott egzotikus
világba, a strandon Lilo és Stitch gondoskodik a fürdőzők
szórakoztatásáról. Az üdülő vendégek mellett vannak olyanok,
akik keményen dolgoznak: a terepasztal szikláján mezőgazdasági
termelés
folyik,
láthatunk
favágókat,
az
erdészeti
megfigyelőbázison pedig oroszláncsaládról és elefántról
gyűjtenek adatokat. A tavi élmények mellett az állatvilág
számtalan egyede feltűnik a gyerekek nagy-nagy örömére.
A Balaton-Bakony Kocka Klub másfél havonta cseréli a
tárlatot, újabb élményekkel gazdagítva az ovisokat. A 2021–
2022-es nevelési év egy vidámparkkal indult, majd novemberben
a mélytengeri világ és a nyolcvanas évek űrhajósai kerültek
terítékre, télen pedig – a vízi- és az erdővilág kialakulása előtt –
sarki kalandok vártak a gyerekekre.
Kovács Mónika arról is beszélt, hogy részben pályázati
támogatásból, illetve önerőből megújult az üveges kiállítótér
padozata és világítása, így már minden szempontból otthonos
teret tudnak biztosítani a tárlatoknak. A járványügyi
rendelkezések feloldásával az iskolai csoportokat és minden
további
érdeklődőt
szeretettel
várnak
a
kiállítások
megtekintésére. KG

Kovács Attila zoológusunk előadással készült, melyben
bemutatta a kétéltűek kialakulását, csoportjait, vízhez kötött
szaporodásukat, az egyes fajok jellemzőit. Kitért arra is, milyen
okok vezetnek napjainkban is a kétéltűek számának
csökkenéséhez, hogyan lehetne ezen változtatni. Végül elmondta,
hogyan létesíthetünk tavat a kertünkben, és miként fogunk mi
békáknak, gőtéknek szaporodóhelyet kialakítani.
Az előadást múzeumpedagógiai foglalkozás kísérte, mely
során a gyerekek békát hajtogathattak, gőtéket színezhettek,
labirintusokból kereshették a kivezető utat, sőt a békatotóval a
megszerzett tudásukat is próbára tehették.
Ezután kimentünk Zirc határába, ahol megkezdődött a
terepi munka. A kis patakot három helyen is felduzzasztottuk
gátépítéssel, majd kimélyítettük a két-három négyzetméteres
„medencéket”, kitisztítottuk a patakmedret. Végezetül a gyerekek
merítőhálókkal a tavi élővilágot is tanulmányozhatták. Találtak
szitakötőlárvát, sárgaszegélyű csíkbogarakat.
Láthatóan mindenki jól érezte magát és reméljük, hogy a
békák hamarosan birtokba veszik a számukra kialakított
tófelületeket.

Közös munkával készül a békabölcső Zirc határában (Fotó: Szervezők)
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Zirc
közös
identitása
Veszprémi Tavaszi Tárlaton

a

Szűcs István Miklós Fonay-díjas,
kiváló művész és pedagógus
festményei is szerepelnek a
veszprémi Dubniczay-palotában, a
március 1-jén megnyílt Tavaszi
Tárlat képző- és iparművészeti
seregszemléjén. Az országos és
nemzetközi szinten is elismert zirci
alkotó a kulturális pályázatot kiíró
Művészetek Házával egyetemben
fontos küldetésének tartja, hogy ne
csupán a megyeszékhelyhez kötődő
seregszemle résztvevőjeként legyen
jelen. Ezért a Veszprém-Balaton
Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekthez kapcsolódva
lakóhelyéről, a nagy múltú településről, Zircről nyújtotta be
pályázati munkáit. A zirci művész képei április 16-ig – éppen
a 75. születésnapjáig – tekinthetők meg. (kg)

Fotókiállítás a könyvtárban
Amatőr fotósok alkotásaiból nyílt Tavaszi fotókiállítás a Békefi
Antal Városi Könyvtárban. A tárlat május 31-ig tekinthető meg.

„SIBI-RIBI – VÁLTSD KI MAGAD! :
Virágvasárnapi játszó”
Április 8-án a Művelődési Házban (Zirc, Alkotmány utca 14.).
14.00 órától tojáskiállítás, közösségi gyógynövény- és
fűszerkert építése, tojásfestés Bakó Ildikóval, kosárkötés
Fodróczki Kármennel. 16.30 órai kezdettel Kalap Jakab
koncert.

NYULAK A CSALITOSBAN –
avagy húsvéti túra családoknak
Kerek erdő közepén, nyuszi lányok és úrfiak vidáman
ugrándoznak. Festőecset a kezükben, tojások meg a rézsűben!
Már megint csak a játék jár a fejükben a kis gézengúzoknak?
GYERE, SEGÍTS NEKÜNK RENDET TENNI!
Minden lelkes segítőnket jutalomban részesíti
a Nyúlforgalmi Iroda titkársága!
NYÚLKERESŐ TÚRA (5 km):
2022. április 14., csütörtök
Rajt: 10.00 – 11.00 óráig a Művelődési Háznál
Zirc, Alkotmány utca 14.
(volt MHSZ)
Cél: a Pintér-hegyi Parkerdő pihenőhely
13.00 órakor a Bakonyi Finnbarátok Köre
Nyuszi-váró műsora!
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők:
Erdélyi Baráti Kör Egyesület, Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület,
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
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Áldozatsegítő központ
Veszprémben is

2022. március 25.

Hol szerezhető be a kérelemnyomtatvány?
A nyomtatvány letölthető az Igazságügyi
honlapjáról: igazsagugyiinformaciok.kormany.hu

Minisztérium

Az ország hetedik áldozatsegítő központját 2021. június
29-én avatták fel Veszprémben, az Óvári Ferenc út 7.
szám alatt.

Az áldozatsegítő szolgálatok és az Áldozatsegítő Központok pedig
kérésre, ingyenesen postai vagy elektronikus úton biztosítják a
nyomtatványt.

Mi az áldozatsegítő rendszer célja?

A kérelem benyújtása kötött valamilyen határidőhöz?

Ha valaki közvetlenül vagy közvetetten (például tanúként vagy
családtagon
keresztül)
kapcsolatba
kerül
valamilyen
bűncselekménnyel, értelemszerűen fel kell dolgoznia ennek
hatásait. Normális emberi reakció, ha ilyenkor fizikai vagy lelki
problémák jelentkeznek, emellett anyagi nehézségek is
felléphetnek. Ezeken a területen ad támogatást a hazai
áldozatsegítő rendszer, valamint számos olyan preventív
feladatot is ellát, amely az áldozattá válás megelőzését szolgálja.

Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem benyújtásának
határideje a bűncselekmény elkövetésétől számított 8 nap.
Állami kárenyhítés esetén a kérelem a bűncselekménytől
számított 1 évig benyújtható.
Az áldozati státusz igazolása iránti kérelem határidő nélkül
előterjeszthető.

Kinek tud segíteni az áldozatsegítő rendszer?

Az áldozati státusz igazolásáról szóló hatósági bizonyítvány
felhasználható többek között a jogi segítségnyújtásról szóló
törvényben
meghatározott
támogatás
igénybevételéhez,
eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlásához, más
hatóság, szerv, vagy szervezet támogatásának, szolgáltatásának
igénybevételéhez.

Segítséget kaphat, aki Magyarország területén bűncselekmény,
illetve tulajdon elleni szabálysértés sértettjévé vált, vagy aki a
bűncselekmény közvetlen következményeként sérelmet (testi
vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt)
szenvedett el. Igénybe veheti az áldozatsegítő szolgáltatásokat az
EU bármely tagállamának Magyarországon életvitelszerűen élő
állampolgára vagy az a Magyarországon életvitelszerűen élő
magyar állampolgár is, aki jogszerű külföldi tartózkodása alatt
bűncselekmény áldozatává vált. Ezen személyek esetén azonnali
pénzügyi segély kizárólag akkor adható, ha az elszenvedett
bűncselekmény szándékos, személy elleni erőszakos jellegű, és az
áldozatnak – a megfelelő dokumentumokat csatolva – igazolnia
kell azt, hogy bűncselekmény áldozatává vált.
Milyen segítséget kaphatnak az áldozatok az Áldozatsegítő
Központokban?
 Személyre szabott és helyzethez illeszkedő teljes körű
tájékoztatást;
 érzelmi segítséget, az áldozat igénye szerint pszichológus
szakember közreműködésével a külön erre a célra kialakított,
biztonságot adó patrónus szobában;
 problémamegoldó szervhez történő áldozatirányítást
 érdekeik érvényesítésének elősegítését
 segítséget nyújtanak az áldozatsegítéssel kapcsolatos
támogatások
igénybevételéhez
szükséges
kérelmek
kitöltéséhez.
Az Áldozatsegítő Központok szoros szakmai együttműködésben
dolgoznak az Áldozatsegítő Szolgálatokkal. A fővárosi és megyei
kormányhivatalokban
működő
területi
Áldozatsegítő
Szolgálatoknál a bűncselekmények és tulajdon elleni
szabálysértések áldozatai számára számos területen tudnak
segítséget nyújtani:
 elősegítik az áldozatok érdekeinek érvényesítését;
 az elkövetéstől számított 8 napon belül beadott kérelem
alapján azonnali pénzügyi segélyt adhatnak, krízishelyzet
fennállása esetén;
 áldozati státuszukat igazolhatják;
 tanúgondozással kapcsolatos feladatot láthatnak el;
 védett szálláshelyet biztosíthatnak.
A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos
sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami
kárenyhítést is igényelhetnek. Valamennyi támogatás ingyenesen
vehető igénybe.
Hol nyújtható be a kérelem?
A kérelem bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető. A
területi áldozatsegítő szolgálatok a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részeként működnek. További tájékoztatás
kérhető 0-24 óráig, az ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal
06 80 225 225-ös számán.

Mire használható az áldozati státusz igazolása?

Ha feljelentést tesz valaki, akkor az áldozatsegítő szolgáltatások
alanyi jogon illetik meg?
Nem. A szolgáltatásokat kérelmezni kell, az egyes szolgáltatástól
és a konkrét helyzettől is függ az, hogy abban ki részesülhet. Jogi
segítségnyújtásnál a szolgálat a szociális rászorultságot vizsgálja,
azonnali pénzügyi segély megállapítására pedig akkor van mód,
ha a bűncselekmény következtében az áldozat olyan helyzetbe
került, hogy a lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és
utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű
rendkívüli kiadásai megfizetésére adott körülmények között nem
képes.
A Veszprémi Rendőrkapitányság megelőzési hírleveléből

DÍSZPOLGÁRI CÍMRE ÉS PRO URBE
EMLÉKÉREMRE TEHETŐK JAVASLATOK
Zirc Városi Önkormányzat várja a javaslatokat a Zirc Város
Díszpolgára címre és Pro Urbe Emlékéremre.
A Képviselő-testületnek címzett, az előírt szempontok szerint
megfogalmazott, részletesen indokolt, és a javaslattevő vagy
javaslattevők aláírásával ellátott ajánlásokat
2022. május 15. napjáig lehet benyújtani
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Osztályához.
A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.zirc.hu
városi honlapról, illetve a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatán igényelhető.

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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Közlekedés Zircen egykor

A filléres gyorsvonat
Az 1930-as évek gazdasági világválsága a vasúti
személyszállításban
is
jelentkezett.
Az
általános
elszegényesedés okán csak un. „kényszerutazások” voltak,
vagyis csak az ült vonatra, akinek elkerülhetetlenül utaznia
kellett. Olaszországé az érdem, hogy olyan rendszert alkotott,
ami az utazási kedvet kihozta a közönségből. Ez volt a „filléres
gyorsvonatok” (treni popolari) forgalomba állítása 1931-ben.
Magyarország hamarosan követte az olasz példát, 1932
húsvétján már megindult az első „filléres” Budapestről
Gyöngyösre.
A rendszer nyereséges volt a vasútnak, igaz, hetvenöt
százalékos kedvezményt adtak az utazóknak, de a vonatok
csak vasárnaponként indultak, és legalább 500 jelentkező
esetén. Áruszállítás nem volt, így minden helyet az utasoknak
el tudtak adni. A vonatok nemcsak Budapest – vidék vonalon
közlekedtek, hanem vidéki városok között is. Jellemzően
egynapos kirándulásokat szerveztek, még aznap visszaindult
a vonat. A szerelvényre útközben is fel- illetve le lehetett
szállni, és csak oda- illetve visszaútra is igénybe lehetett
venni.
A programnak jelentős volt a kulturális vonatkozása is.
Meg akarták ismertetni a vidéket, bemutatni a
népművészetileg jelentős helyeket (Kalocsa, Sárköz). Voltak
szüreti vonatok például Balatonfüredre, Egerbe, Gyöngyösre.
A kulturális értékek bemutatására megszervezték, hogy
helyiek kalauzolják az utazókat. A filléres gyorsvonatoknak
nem várt sikere lett, nemcsak a MÁV számára anyagi, hanem
a helyi idegenforgalom számára is. A települések fejlődését is
nagyban elősegítette ez a lehetőség. Meg kellett szervezni a
vendégek ellátását, be kellett vonni a helyi vendéglősöket,
szállásadókat, tanítókat, orvosokat. A települések útjait
karban kellett tartani, csinosítani a köztereket.
Az
állomásokat,
illemhelyeket
tisztán
kellett
tartani,
gondoskodni
élelem,
ivóvíz-hozzáférési
lehetőségről,
tájékoztató táblákat kellett kihelyezni.
A helyi
idegenforgalom megszervezésére egyesületeket kellett
létrehozni, akik programokat kínáltak az
ideérkezőknek. Természetesen a sajtót is
be kellett vonni.
Köszönhetően a Bakony Egyesület
kiváló munkájának, Zircen nagyon
korán megszervezték a filléres gyors
ideérkezését. Már 1932. június 19-én,
vasárnap 500 utas érkezett Zircre. Az
egyesület vezetője, vitéz Walla Ferenc
Porva-Csesznek állomáson fogadta a
vonat utasait. A zirci állomáson a helyi
előkelőségek, élükön Holitscher Károly
országgyűlési képviselővel köszöntötték
a vendégeket. Sokan voltak az
állomáson, várták a Zircre érkező
rokonokat, ismerősöket is.
A
program
során
kitűnő
rendezőgárda kalauzolta a vendégeket.
Először az apátsági templomban
szentmisét hallgattak, majd dr. Horváth
Konstantin perjel úr beszélt a ciszterci
rendről és a templomról. Az ebédet
különböző
zirci
vendéglőkben
fogyasztották el, délután az apátság
világhírű gobelinjeit tekintették meg,
illetve sétát tettek az angolparkban.
A délutáni program során választani
lehetett, vagy strandolni mentek, vagy
több
csoportra
oszolva
lelkes
fiatalemberek vezetésével erdei sétát

A Győrből érkező vonat előtt a Wolf család 1940 őszén

tettek. Úti cél volt a Pintér-hegy, Kardosrét vagy Szarvaskút.
Lehetőség volt arra is, hogy egy filmet megtekintsenek a helyi
moziban. Este újból az állomáson gyülekeztek, ahol a zirci
gyerekek kis programmal kedveskedtek a vendégeknek, majd
fél 9-kor indult vissza a vonat Budapestre. A velük utazó
újságírók nagy elismeréssel írtak a zirci fogadtatásról.
Ha nem Zirc volt a célállomás, a filléres gyorsvonatokra
itt is fel lehetett szállni, így a Győrből Balatonfüredre
közlekedő vonatra, vagy a Somlóra szervezett kiránduláson is
részt vettek a zirciek. A harmincas években nagyon népszerű
volt ez az utazási mód, sokan érkeztek így Budapestről Zircre.
A vonat a Keleti pályaudvarról indult, míg 1937 májusában
Holitscher Károly javaslatára a
vasúti kedvezményt kiterjesztették a
Zirc - Déli pályaudvar viszonylatra
is, így a Zircre utazó budaiaknak
nem kellett a Keleti pályaudvarra
átutazni.
A sikeres utazási lehetőség az
1940-es háborús években megszűnt.
A
vonatokat
átállították
áruszállításra, a személyszállítás
lecsökkent. A helyi újságban
panaszkodtak a kevés járatszámról,
az előnytelen csatlakozásról. A
fellendülő
idegenforgalmat
és
turizmust is végzetes csapás érte.
IRODALOM:
 Tüske Jenő: A filléres gyorsvonatok. –
Vasúti és Közlekedési Közlöny. 63. évf.
1932/105. szám
 Tüske Jenő: A filléres cserevonatok az
idegenforgalom szolgálatában. – Vasúti
és Közlekedési Közlöny.
64. évf.
1933/104. szám
 Zirc és Vidéke újság korabeli számai
 A „filléres gyors” plakátjának forrása az
OSZK Plakáttár, jelzet PKG 1932/0029

Cuhavölgyi Klára
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Házigazdához méltón
szerepelt a zirci lövészklub
Légfegyveres lövészversenynek adott otthont városunk
az elmúlt hétvégén. A résztvevők két kategóriában és
négy korcsoportban álltak céltábla elé.
Gárdonyból,
Ajkáról,
Pápáról,
Veszprémből,
Bakonyszentlászlóról és Csetényből érkeztek csapatok a Lövész
Klub Zirc Egyesület szervezésében lebonyolított versenyre. A
helyezettek érem- és oklevéljutalomban részesültek, illetve a
házigazdák minden résztvevőt ebéddel láttak vendégül. A zirciek
összesen tizenhét érmet gyűjtöttek, eredményeiket vastagítva
emeltük ki.
Eredmények, Légpuska húszlövéses szám: Serdülő Fiú: 1.
Kovacsity Igor (EMPL Pápa), 2. Tátrai Zsombor (LK Zirc), 3.
Kirsch Marcell (Szent László LK). Serdülő Lány: 1. Szöllőskei
Hanna, 2. Kalocsa Rebeka, 3. Paró Blanka Julianna
(mindhárman LK Zirc). Ifjúsági Fiú: 1. Csillag Gábor, 2.
Csík Richárd (mindketten LK Zirc), 3. Kulman Dominik
(EMPL Pápa). Ifjúsági Lány: 1. Bittmann Teréz, 2. Dömsödi
Renáta (mindketten LK Zirc), 3. Rakovics Andrea
(Lövészklub Csetény). Junior Fiú: 1. Eszlinger Mátyás (Szent
László LK), 2. Bittmann Zoltán, 3. Jakab Márton
(mindketten LK Zirc). Junior Lány: 1. Pekker Boglárka
(Szent László LK). Felnőtt Férfi: 1. Radics Lajos (EMPL Pápa), 2.
Nagy Tamás (GSLK), 3. Varjas József (LK Zirc). Felnőtt Nő:
1. Szücs Gáborné (Szent László LK), 2. Nagy Andrea (Lövészklub
Csetény).
Légpisztoly húszlövéses szám: Serdülő Fiú: 1. Kovacsity Igor
(EMPL Pápa), 2. Kirsch Marcell (Szent László LK). Serdülő

Újévi Sporthíradó:
Cápa Vízipóló Klub
Február elején indította be
vízilabda-edzéseit az ajkai
székhelyű Cápa Vízipóló Klub
Úszó-Vízilabda SE a zirci
Tanuszodában. A
propagandamunka eredményes
volt, hiszen nagy létszámmal
látogatják a foglalkozásokat a
gyerekek, két csoportot is
indítottak.
– Egyesületünk tíz éve működik és
mintegy
száz
főre
tehető
a
taglétszámunk. Versenyzői és előkészítő
csoportokkal,
úszásoktatással
is
foglalkozunk
–
mondja
bemutatkozásként Bujtás Balázs edző,
aki már tizenhárom éve dolgozik a
szakmában. Hozzáteszi, a versenyzői
csoportjukban van több olyan gyermek,
aki Zircről jár Ajkára heti három
alkalommal, és az ő szüleik révén merült
fel a zirci foglalkozások beindításának a
gondolata.
Kicsit
meglepődve,
ugyanakkor nagy örömmel tapasztalták,
hogy máris nagy népszerűségnek örvend
itt a sportág.
Az
alapos
propagandamunkát
követően február első hetében indultak
be
a
vízilabda-edzések
Zircen,
kezdetben
csak
egy-egy
órás
foglalkozásokat tartottak, de aztán rövid
időn belül kétórásra kellett bővíteniük a
programot,
hiszen
a
létszám
folyamatosan
növekszik,
lemorzsolódásról pedig szerencsére nem
lehet beszélni. A szakember mindezt

A légpuskás serdülő lányok versenyében mindhárom helyezett a zirci
lövészklubból került ki (Fotó: Szervezők)

Lány: 1. Szöllőskei Hanga (LK Zirc), 2. Nagy Boróka
(GSLK). Ifjúsági Fiú: 1. Sárközi Dávid (Ajkai TTE), 2. Kulman
Dominik, 3. Radics Dániel (mindketten EMPL Pápa). Ifjúsági
Lány: 1. Bittmann Teréz, 2. Menyhárt Réka (mindketten
LK Zirc), 3. Rakovics Andrea (Lövészklub Csetény). Junior Fiú:
1. Eszlinger Mátyás (Szent László LK), 2. Jakab Márton, 3.
Bittmann Zoltán (mindketten LK Zirc). Junior Lány: 1.
Pekker Boglárka (Szent László LK). Felnőtt Férfi: 1. Sárközi
Tamás (Ajkai TTE), 2. Varjas József (LK Zirc), 3. Burján
Zoltán (Ajkai TTE). Felnőtt Nő: 1. Szücs Gáborné (Szent László
LK), 2. Nagy Andrea (Lövészklub Csetény).
A zirci megmérettetés egyben egy felkészítő verseny volt az
április 24-én szintén városunkban megrendezésre kerülő megyei
diákolimpiára, s ugyanilyen célt szolgál majd az április 9-ei pápai
lövészviadal is. (kg)

tenni a vízilabdát, s remélik, hogy
az új uszodában lehetőség lesz
majd
az
edzésprogramjuk
megvalósítására, további céljaik
elérésére.
Fiúk,
lányok
vegyesen
vesznek részt a foglalkozásokon,
a helyi fiatalok mellett a környező
településekről
is
érkeznek
gyerekek. Heti két alkalommal,
szerdán és pénteken tartják az
edzéseket, a kezdők 16.00 órától
17.00 óráig, a haladók 17.00
órától 18.00 óráig foglalják el a
medencét. A csoportba történő
besorolás egy állapotfelmérést
követően történik meg. Az úszni
tudás sem feltétel, ennek alapjait
Remek hangulatú mérkőzés zárta az edzést a zirci Tanuszodában
is el lehet sajátítani az edzésen.
Továbbra is várják a jelentkezőket,
annak tudja be, hogy egyrészt a labda és
elérhetőségeik
megtalálhatók
az
a víz kiváló kombinációt alkot, másrészt
iskolákban kihelyezett szóróanyagokon,
az
úszásoktatás
mellett
labdás
az elektronikus médiában megjelent
játékokkal és kiegészítő gyakorlatokkal
hirdetéseken és közösségi oldalt is
teszik színesebbé, vonzóbbá az edzést.
működtet az egyesület.
Mindkét
csoport
tréningje
A Cápa Vízipóló Klub csapatai a
hasonlóan épül fel, lábtempóval,
dunántúli és az országos bajnokságban
kartempóval és a három kötelező
is szerepelnek – baby, gyermek és
úszásnem – hát-, mell-, gyorsúszás –
serdülő korosztályban is összemérik
lehető legjobb technikával történő
tudásukat az ellenfelekkel – ugyanakkor
elsajátításával kezdenek, ami mindig
hangsúlyozzák,
nem
erőltetik
a
egyfajta ismétlést, egyben az erőnlét
versenysportot a gyerekeknek, ez csak
fokozását is jelenti. Ezt követően a
egy lehetőség, azokkal is szívesen
vízilabda specifikus elemeinek a
foglalkoznak, akik hobbi szinten
gyakorlása következik, végül nem
érdeklődnek a vízilabda iránt.
maradhat el a játék sem.
Bujtás Balázs valamennyi zirci
A zirci Tanuszodában a lehetőségek
edzésen
közreműködik,
mellette
figyelembevételével és a biztonságot is
felváltva Pfaff Péter – aki egyben a
szem előtt tartva egy méter magasság
klubelnöki pozíciót is betölti – és Nagy
felett tudnak foglalkozni a gyerekekkel,
Péter kollégái segítik a munkát itt
de a későbbiekben szeretnének bővülni,
helyben.
minden korosztály számára nyitottá
KG

