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Újabb beruházások előkészítő döntései Zircen
Rendkívüli
ülést
tartott
Zirc
Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen öt
nyertes
pályázattal
kapcsolatban
születtek
döntések. Amíg jelenleg is zajlanak fejlesztések a
város több pontján, már újabb beruházások
készülődnek Zircen.
Javában tart az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági
fejlesztése, kezdetét vette a városközponti parkoló építése,
járdák újulnak meg a nyár folyamán. Ez csak egy része az
önkormányzat elnyert pályázatainak, hamarosan további
fejlesztések valósulnak meg.
A „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” projekt
keretében megújul az apátság előtti térrész és termelői
piac kialakítására kerül sor a Rákóczi téren, a Reguly
Múzeum mögötti területen. Többször volt eredménytelen
a közbeszerzési eljárás, ezért az önkormányzat
felülvizsgálta és csökkentette a projekt műszaki tartalmát,
anélkül, hogy a pályázatban vállaltak sérültek volna. A
képviselő-testület jóváhagyta a projekt kivitelezőjének
kiválasztására irányuló, nyílt közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását és dokumentációját, amely
megküldésre került a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által
javasolt vállalkozások részére.
Hasonló döntés született a „Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi
Nyelvoktató
Általános
Iskola

A képviselő-testület tagjai folyamatban lévő projektekkel
kapcsolatos döntéseket hoztak a rendkívüli ülésen

épületenergetikai fejlesztése” című projekt tárgyában,
amellyel kapcsolatban szintén lefolytatásra került már egy
eredménytelen közbeszerzési eljárás. A határidő tartása
miatt a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes
közbeszerzési eljárás indításáról született döntés.
(Folytatás a 3. oldalon)

Tovább csökkent a bűncselekmények száma

A GIMI HŐSKORA

Egyhangúlag elfogadta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
júliusi rendkívüli ülésén a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirc
Rendőrőrsének 2019. évi beszámolóját. Tóth Gábor rendőr
alezredes, őrsparancsnok élt a szóbeli kiegészítés lehetőségével és
felszólalt Rausz István veszprémi rendőrkapitány is.
Tóth Gábor őrsparancsnok visszautalt előző évi beszámolójára, melyben azt
mondta, nem tudja, hogy meddig lehet fenntartani a csökkenő tendenciát a
bűncselekmények számában. Nos, örömmel jelentette, hogy további 7,14
százalékos csökkenés történt Zirc városában a regisztrált bűncselekmények
számát illetően. Míg 2018-ban 84 esetet regisztráltak, addig a 2019-es évben 78
esetről lehet beszélni. Az egyre javuló adatok okát abban látja, hogy fokozták a
közterületi jelenlétet. Bizalmát fejezte ki, hogy a lakosság szubjektív
közbiztonságérzete tovább erősödött, kaptak is ilyen visszajelzéseket a körzeti
megbízottak révén.
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának
alakulásában minimális emelkedés volt tapasztalható, ugyanakkor azonnali
intézkedést tudtak foganatosítani egy-egy ilyen bűncselekmény vonatkozásában.
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma viszont csökkent a városban, amit
szintén a közterületi jelenlét fokozásával magyarázott a parancsnok. Azt viszont
sajnálatosnak nevezte, hogy a testi sértések száma növekedett, amire a jövőben
még nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a közterületi szolgálattal. Örömteli
ellenben, hogy a garázdaságok száma visszaszorult tavaly a 2018-as évhez
viszonyítva. (Bővebben: 3. oldal)

Augusztus 24-én mutatják be a
Városházán a Zirci Gimnázium első tíz
évének történetéről szóló könyvet,
amely írásos dokumentumok,
fényképek, kutatások és
visszaemlékezések alapján idézi fel az
1962 és 1972 közötti időszakot (7. oldal)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázat került kiírásra
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői
munkakörének betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a kozigallas.gov.hu honlapon
vagy a www.zirc.hu városi honlap Aktuális pályázatok
menüjében tekinthető meg.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

Tájékoztató a Népi Építészeti Programról
A Teleki László Alapítvány az idei évben is meghirdette a Népi
Építészeti Programot, melyben a helyi egyedi védelemmel, az
országos örökségvédelemmel érintett vagy helyi területi
védelemmel érintett területen, műemléki környezetben álló népi
építészeti emlékek megelőző, megalapozó dokumentációjának
elkészítéséhez,
valamint
felújítási
és
karbantartási
tevékenységhez nyújt 80 %-os támogatási intenzitással, min.
500.000,- Ft, max. 20.000.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást.
A pályázattal kapcsolatos tájékoztató megtekinthető az
alapítvány honlapján, a www.telekialapitvany.hu honlapon vagy
a Zirci Városháza hirdetőtábláján kifüggesztve.
További tájékoztatás, részletesebb információ kérhető: Hernyák
László
Közép-dunántúli
régió
mentortól
laszlo.hernyak@nepiprogram.hu.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 14. 17.00
Zircen a felhívás alapján pályázni lehet a Kossuth Lajos utca
hosszúházai, istállói, pajtái, Petőfi utca és Rákóczi tér korabeli
házai megalapozó dokumentáció (műemléki szakértői
dokumentáció és a felújítás építészeti tervdokumentációja)
készítésére, majd az építési tevékenységre.
Biztatunk minden érintettet, hogy éljenek a lehetőséggel és a
rendkívül kedvező pályázati lehetőséget használják ki az épületek
felújításához.
Ottó Péter
polgármester

Épül a városközponti parkoló – Felhívás
Folyamatban van Zirc Városi Önkormányzat beruházásában a
városközponti parkoló építése az Alkotmány utcai áruház
mögött. Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt gépjárműveiket
szíveskedjenek a város egyéb területein elhelyezni. A parkolók
kialakítása szakaszosan történik, így annak használati lehetősége
a kivitelezés ütemében folyamatosan változik, melyre kérjük,
legyenek figyelemmel. A tervezett 62 db parkoló elkészülte után
lényegesen komfortosabbá válik a városközpont ezen részének
parkolási lehetősége. Ennek figyelembevételével kérjük a
közlekedők megértését és türelmét. (Önkormányzat)
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Bányásznap a 70. évforduló jegyében
Zirc Városi Önkormányzat, az EOSZÉN Kft., a DUSZÉN
Kft., a Verga Zrt., a bányászszervezetek, valamint az
Öreg-Bakony Barátai Egyesület szeretettel meghívják az
érdeklődőket a
70. Bányásznap zirci ünnepi
rendezvényére szeptember 5-én, szombaton.
A hagyományokhoz hűen idén is zenés ébresztővel köszönti a
város több pontján a Zirci Fúvószenekar a kerek évfordulóhoz
érkező ünnepnapot. A Pintér-hegyi Parkerdő Bányász
Emlékhelyénél 15.00 órakor veszi kezdetét a megemlékezés,
melynek keretében ünnepi beszédet mond dr. Faller Jenő, majd
a bányász hagyományőrző közösségek egy-egy koszorúval róják
le kegyeletüket a bányászok emléke előtt. Az ünnepség után késő
estig zenés-szórakoztató műsorok várják a közönséget, amelyben
egyaránt felcsendül az autentikus cigányzene, a nagy
népszerűségnek örvendő operett világának örökzöldjei, a folklór
jegyében pedig a néptánc ropogós dobbanásai. A programot
„Igazi Retró Disco” zárja DJ. Tehel Károly közreműködésével.
(csl)

Lecsópartival zárták az összejövetelt
Augusztus 4-én megtartotta a
karantén után a második
összejövetelét
a
Zirci
Mozgássérültek Csoportja a
Békefi
Antal
Városi
Könyvtárban.
Az összejövetelen – ahol 40 fő
jelent meg – megbeszéltük az
augusztus
25-én
esedékes
Pannonhalmi Főapátságba és a nyúli szőlőhegybe tervezett
pincelátogatás teendőit. Halmai Zoltán ezután tartalmas
egészségügyi – korosztályunkat érdeklő és érintő – előadást
tartott, majd elfogyasztottuk az időközben a bográcsban elkészült
finom lecsót, ami zárta összejövetelünket. (szj)
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Tovább csökkent a bűncselekmények száma Zircen
(Folytatás az 1. oldalról)
Az őrsparancsnok kardinális kérdésnek nevezte a
kábítószer-terjesztést, tavaly ezzel kapcsolatban egy ügyben
kellett eljárást folytatniuk, ami eredményesen zárult.
Pozitívumként értékelhető, hogy a lopások száma is
jelentősen csökkent, mindössze 9 esetben kellett eljárniuk,
ami 2010 óta a legalacsonyabb számadat. Negatívumként
említette, hogy történt egy lakásbetörés a múlt évben,
ugyanakkor az elkövetők felderítése ez esetben is megtörtént.
Tóth Gábor a rongálások számát illetően is csökkenésről
tudott beszámolni, az önkormányzat és civil szervezetek által
létrehozott értékekre maximálisan odafigyelnek, védik
azokat. Jármű önkényes elvétele háromszor történt Zirc
városában,
mint
az
kiderült
a
felderítés
eredményeként, mind a három bűncselekményt
ugyanazon személy követte el. A trükkös elkövetés
nem volt jellemző a térségre, és továbbra is csekély
mértékben fordult elő.
A
nyomozás-eredményességi
mutatóban
minimális csökkenést lehet tapasztalni, mindemellett
a felderítési mutatók javultak. A tulajdon elleni
szabálysértések stagnáltak, egy közös munka révén a
felderítési adatok alapján a tavalyi év volt a
legeredményesebb e tekintetben. Felhívta a figyelmet
arra is, hogy a 82-es főút már nem csak az idegenforgalmi

szezonban, hanem egész évben jelentős forgalmat bonyolít. A
szomszédos megyék kapitányságaival együttműködve
számtalan közös ellenőrzést hajtottak végre a tavalyi év
folyamán, megelőzési előadásokat is tartottak. A sorozatos
intézkedések ellenére sem tudják azonban elérni azt, hogy
csökkenjen a tranzitútvonalon a balesetek száma, amelyek
legalább Zirc területén stagnálást mutatnak.
Rausz István veszprémi rendőrkapitány hangsúlyozta,
hogy a jogsértések, bűncselekmények számának csökkenése,
vagy akár a közlekedési balesetek számának a növekedése
mind-mind egy egységes trenden alapul, ami a társadalmi
folyamatoknak is köszönhető. Hozzátette, a Zirci Rendőrőrs
mindent megtesz a lehetőségeihez mérten a közbiztonság
fenntartására.
Képviselői kérdésre válaszolva
elmondta, a térséget és a 82-es főutat
iszonyúan terheli a motoros forgalom.
A gyorshajtók között mintegy nyolcvan
százalék a motorosok aránya, és a
cseszneki szerpentin továbbra is
gócpont a folyamatos ellenőrzések,
táblakihelyezések, figyelemfelhívások
ellenére, a legtöbb halálos kimenetelű
baleset ezen a szakaszon történt. (kg)

Újabb beruházások előkészítő döntései

Költségvetés és pályázat

(Folytatás az 1. oldalról)
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat
több nyertes pályázat is érinti. A „Komplex turisztikai fejlesztés
Zircen” elnevezésű projekt keretében – melynek építési
munkálatai már hónapok óta tartanak – a mobiliák beszerzésére
irányuló nyílt közbeszerzési eljárás javított dokumentációja és az
eljárást megindító felhívás került jóváhagyásra, és hasonló
döntés született a Kubinyi Ágoston Program támogatásával
megvalósuló „Regulyverzum” kiállítás esetében az informatikai
eszközök beszerzésének tárgyában.
A belvárost érintő pályázati csomag mellett külterületen is
fejlesztések történnek. A kerékpárút építése javában tart, ennek
egyik „állomása” is lehet az új iparterület, melyhez most a
műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó vállalkozás került
kiválasztásra. Az ajánlatkérési eljárást eredményesnek
nyilvánította a képviselő-testület, nyertesének pedig a
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.-t nevezte meg. A műszaki ellenőr
közreműködésére az elkészülő engedélyezés és a kiviteli tervek
felülvizsgálatában is számít majd az önkormányzat.
A képviselő-testület egy másik rendkívüli ülésén arról is
döntött, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” felhívásra a Liszt
Ferenc utca – Berek utca – Boksa utca és Eötvös Károly utca
martaszfaltos burkolatainak felújítására, hengerelt aszfalt
burkolat és zúzottkő padka kialakítására. A bruttó 26 343 271
forint bekerülési költségű beruházás megvalósítására a támogatás
elnyerése esetén a jövő év végéig lesz lehetőség, így a szükséges
önerőt a 2021. évi költségvetés terhére biztosítaná az
önkormányzat.
Elfogadásra
került
az
önkormányzat
2019.
évi
költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet. Az
idei költségvetésben is változásokat kellett eszközölni, több mint
ötven millió forinttal emelkedett a főösszeg, végül 3 299 286 000
forinttal fogadták el a büdzsét. A módosítások egy része állami
támogatások
előirányzatainak
változásából,
átvett
pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat-változásokból, továbbá
a tavalyi pénzmaradvány előirányzatosításából tevődik össze.
Szükséges volt továbbá kezelni a veszélyhelyzet önkormányzati
költségvetési egyensúlyát érintő helyzetet, mely nehéz időszak elé
állította az önkormányzatot és az általa fenntartott
intézményeket egyaránt. (kg)

A 2020. évi költségvetés módosításáról és pályázat
benyújtásáról döntött a Zirci Járás Önkormányzati
Társulás Tanácsa júliusi rendkívüli ülésén. Hasonló
jellegű előterjesztések képezték a Zirc és Lókút
Óvodatársulás Tanácsának napirendjét is.
Elfogadta a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa a
2020. évi költségvetésről szóló határozat módosítását. A társulás
és az általa fenntartott intézmény előirányzatai is korrigálásra
kerültek, melyek oka nagy részben az állami támogatásokkal,
illetve a 2019. évi jóváhagyott maradvány előirányzatosításával
kapcsolatos. Az intézményi működési bevételek előirányzata nem
került korrigálásra. A társulás összevont költségvetési főösszege
19 604 000 forinttal került megemelésre, így az végül 216 505
000 forintban rögzült.
A tanács támogatta az általa fenntartott Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ pályázatának beadását a fejlesztő
foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására, amely
a 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra szólna.
Az intézmény jelenlegi foglalkoztatási rendszerében 19 fő vesz
részt, képességeikhez mérten napi 1-4 órában. A foglalkoztatásba
olyan ellátottak vonhatók be, akik igénybe veszik a támogató
szolgálat, a közösségi ellátás, illetve a fogyatékos vagy
pszichiátriai nappali intézmény szolgáltatásait.
A Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is rendkívüli ülést
tartott. A három települési önkormányzat – Zirc, Borzavár, Lókút
– alkotta társulás idei költségvetésében szintén módosításra volt
szükség. Előirányzatosításra kerültek az óvodatársulást
megillető, elsődlegesen Zirc Városi Önkormányzatnál jelentkező
állami támogatások. A bevételi főösszeget emeli a 2019. évi
költségvetési maradvány, mely teljes egészében működési célú. A
járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek következtében a
nem kötelező jellegű kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok
zárolásra, szükség esetén elvonásra kerültek.
Az óvodatársulás tanácsa arról is döntött, hogy hozzájárul
Lókút Község Önkormányzatának a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett, „Óvodaépület felújítása” című
pályázatban történő részvételéhez. A tervezett fejlesztés célja a
Lókút, Bem u. 75. szám alatti óvodaépület fűtési rendszerének
korszerűsítése,
illetve
az
épület
projektarányos
akadálymentesítése. (kg)
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A szeretet harmonikus, önzetlen és feltétlen ereje
Búcsú városunk díszpolgárától – Érden helyezték örök nyugalomra Pell Rudolfot
Augusztus 5-én, délután az apátsági templomban
búcsút vettünk városunk egyik első díszpolgárától, a
Zirci ÁFÉSZ egykori elnökétől, Pell Rudolftól.
Pell Rudolf, Zirc Város Díszpolgára, az ÁFÉSZ egykori
elnöke 92. életévében, hosszan tartó betegséget követően
távozott az élők sorából 2020. március 27-én. Méltó
búcsúztatására a kialakult járványhelyzet miatt akkor nem
kerülhetett sor. A gyászmisét Bérczi L. Bernát apát celebrálta, a
Zirci Városi Vegyeskórus énekcsokorral működött közre a
szertartáson.

testvérvárosi kapcsolat kialakításában játszott érdemeit is
méltatta az alapítványi vezető.
Istenes György, az ÁFÉSZ korábbi elnöke is megemlékezett
elődjéről: „Pell Rudolf nemcsak városunk, a környező települések
megbecsült személyisége, hanem országosan is nagy betűkkel
írva PELL RUDI volt”. Mint azt elmondta, az ő sorsa 1958-tól az
utolsó hetekig kötődött a személyiségéhez, szinte második
apaként tekintett rá, és a családja körében is méltó
megbecsülésben van része. Köszönetét fejezte ki azoknak, akik
eljöttek a gyászszertartásra, s hozzátette, közülük sokakat nevelt
Pell Rudolf a szakma szeretetére tartalmas életútja során.

A búcsúzók: Stohl Ilona alapítványi elnök, Ottó Péter polgármester és
Istenes György korábbi ÁFÉSZ-elnök, Pell Rudolf utódja

Bérczi L. Bernát apát gyászmiséje és a Zirci Városi Vegyeskórus előadása

Világi részről elsőként a Pell Rudolf által létrehozott,
városunk és a környék gazdasági, szellemi-kulturális
fejlődésének elősegítését célként kitűző alapítvány kuratóriumi
elnöke, Stohl
Ilona
búcsúzott. Ismertette városunk
díszpolgárának tartalmas életútját és idézett munkatársainak,
valamint a városi kórus vezetőjének visszaemlékezéseiből is.
„Rudi bácsi nagyon sokat jótékonykodott. Különböző
szervezeteknek, intézményeknek és magánszemélyeknek nyújtott
anyagi támogatást. Mindenkinek segített, aki hozzá fordult.
Ritkán beszélt magáról, a betegségéről, mindig jobban érdekelte,
hogy mi van a másikkal. Ha valaki meglátogatta, nem mehetett el
tőle üres kézzel. Szeretett adni, és azt mindig szívesen, örömmel
tette. Őszinte, becsületes, tisztességes, az igazságot kereső és
szerető ember volt” – mondta Stohl Ilona, aki megtiszteltetésnek
nevezte, hogy Pell Rudolf őt kérte fel az alapítvány vezetésére. A
civil szervezeteket támogató mecénási szerepét és a pohlheimi

„Vannak emberek, akiket megismerünk, hatással vannak
ránk, s valami belőlük fakadó, megfoghatatlan és
megmagyarázhatatlannak tűnő szelíd erővel, az intellektus és a
szeretet harmonikus, önzetlen és feltétlen erejével formálnak,
alakítanak bennünket, míg mások legfeljebb a felszínt
karcolgatva, szinte nyomtalanul, észrevétlen tűnnek el. Rudi
bácsi az életében maradandót alkotott, él tovább a
szövetkezetben, a térség üzleteiben, az anyagban, az egymáshoz
tapasztott téglában és kőben, a nevét viselő alapítványban,
személyisége általa megérintett, vele kapcsolatba került emberek
jó emlékezetében” – e szavakkal búcsúzott Ottó Péter
polgármester.
Méltatásában kiemelte, a DÍSZPOLGÁR – csupa
nagybetűvel – a közösségekért végzett cselekedetek bőséges
tárházát hátrahagyva búcsúzott pályájától, de nyugdíjba
vonulását követően is aktív közösségi ember maradt, aki szinte
minden helyi ünnepségen, eseményen, rendezvényen ugyanúgy
ott volt, mint a képviselő-testület ülésein. Élete utolsó pillanatáig
érdeklődő és tájékozott volt a város dolgai felől. Nagyvonalúan
támogatta az általa fontosnak tartott kezdeményezések
megvalósítását, civil közösségek működését, gyakran még neve
feltüntetését sem kérve. Nem a saját szerepét, személyét tartotta
fontosnak, hanem csak a célt, aminek megvalósulásához
hozzájárult. Városunk vezetője több korabeli cikkből is idézett,
mint mondta, számára is meglepő volt, hogy a médiák milyen
intenzív érdeklődést mutattak az ország egyik legeredményesebb,
folyamatosan fejlődő szövetkezete és annak első számú vezetője
iránt. Csak a megyei napilapban az ötvenes évek második felétől
több mint száz olyan cikk jelent meg, amelyben legalább említés
szintjén szerepel Pell Rudolf neve. Idézett a Veszprém Megyei
Napló 1977. december 13-án megjelent, a szövetkezet
vezetőjének addigi életpályáját méltató írásból is: „Életem a
szövetkezet, ha róla beszélek, akkor önmagamról is szólok! Amit
elképzeltem, mindig megvalósítottam. Mégpedig azért, mert jó,
megalapozott, nem fellegekben járó, hanem a realitás talaján
mozgó terveket készítettünk. A gazdasági lehetőségeket mindig
beleszámítottuk és az „egyszemélyes” elképzelés, terv sohasem
valósult volna meg, ha dolgozóink nem segítenek ebben.”
Pell Rudolf templomi ravatalánál egy szál fehér virággal
rótták le kegyeletüket a búcsúzók, Ő pedig kedvesen mosolygott
egy képről földi útjának utolsó zirci állomásán. Hamvait felesége
mellé, az érdi Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátságában
helyezték örök nyugalomra.
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Ablakot nyitottak először, majd az ajtajuk is kitárult
Fokozatosan tért vissza az élet a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményébe.
A járványhelyzet következtében két hónapig teljesen
zárva volt mindkét épület, majd először egy kisablakot
tudtak megnyitni a kultúraközvetítés számára. Most
már az ajtajuk is nyitva áll. Bieberné Réz Ágnes
igazgatónővel elevenítettük fel az elmúlt időszak
eseményeit.
Március 16-ig lapozunk vissza a képzeletbeli naptárban. A
veszélyhelyzet kihirdetését követően be kellett zárniuk és
mintegy két hónapig nem volt látogatható semmilyen formában
az intézmény. A kezdeti bizonytalanság után összeállt a
menetrend, és megtalálták azokat a feladatokat, amelyek
elvégezhetők a „karantén” időszaka alatt: nagytakarítást
végeztek, fertőtlenítették a helyiségeket, a bútorokat,
elkészítették a teljes intézményi eszközleltárt, selejtezték a már
elavult információkat tartalmazó vagy fizikai állapotában
használhatatlanná vált könyveket, három polcot szabadítva fel a
keresettebb szépirodalmi kötetek számára.
Nagyon sok új szócikk került fel ebben az időszakban a
helytörténeti adatbázisukba, könyvajánlók készültek, melyeket
közzétettek internetes oldalaikon. A szakmai beszámolók
összeállítása is megtörtént, kisebb mennyiségben új könyveket is
vásároltak. A Művelődési Ház munkatársai besegítettek a Zirci
Járás Szociális Szolgáltató Központ által koordinált
maszkvarrásba.
Két-három
hétre
előre
megtervezett
munkavégzés folyt: volt, aki otthonról végzett háttérmunkát,
volt, aki időarányos szabadságát töltötte, az intézményben pedig
figyeltek arra, hogy az épületben legfeljebb hárman
tartózkodjanak – sorolja az intézkedéseket és feladatokat a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
vezetője.

Bieberné Réz Ágnes intézményvezető számára is szokatlan helyzet állt elő
március közepén, de sikerült megtalálni azokat a feladatokat, amelyeket
a kényszerű zárvatartás során el tudtak végezni

Május 18-án Zirc város polgármesterének engedélyével,
korlátozottan, az óvintézkedések betartásával újraindult a
kölcsönzési szolgáltatás. A kölcsönzőpult mögötti kisablak nyílt
először a világra, azon keresztül tudták terjeszteni a kultúrát a
látogatók körében. – Ekkor döbbentünk rá, hogy hiányoztunk.
Emlékszem egy esős napra, amikor a járda mellett várakoztak az
emberek, esernyővel a kezükben, maszkban, betartva az előírt
távolságot.
Bieberné Réz Ágnes igyekszik a pozitívumot kiemelni a
járványhelyzet fogságában eltöltött időszakból, ilyen volt például
az online katalógus használata. Ez a szolgáltatás már régóta
működik a könyvtárban, de eddig nem nagyon éltek a
lehetőséggel az olvasók, a kényszer azonban nagyúr, rávitte őket,
hogy otthonról böngésszenek a könyvtári polcok között, és
telefonon vagy elektronikus úton jelezzék az igényeiket. Ezzel el
lehetett kerülni a gyakoribb személyes kontaktusokat, és csak a

„rendelésre” elkészített könyvcsomagokért kellett jönni, illetve
aki kérte, annak az előre meghirdetett szolgáltatás szerint házhoz
vitték az olvasmányt. Az online katalógus használatához
tájékoztató „kisokost” készítettek a munkatársak. Késedelmi
díjat a könyvekért nem számoltak fel a veszélyhelyzet időszaka
alatt, majd amikor korlátozottan beindult a kölcsönzés, a
visszatérő könyvek hetvenkét órás karanténba kerültek, erre a
célra pedig a közösségi élettől megüresedett közművelődési
klubtermüket jelölték ki.
Június 16-át mutatott a naptár lapja, amikor a városi
könyvtár ajtaja újra kinyílt a látogatók előtt, de továbbra is az
előírt szabályok betartásával: maszkban és kézfertőtlenítést
követően lehetett belépni az olvasói terekbe – az utóbbi
egészségügyi előírás még mindig kötelező –, egyszerre négy
olvasó tartózkodhatott ekkor a könyvtárban, és legfeljebb fél
óráig, a helyben használatra – így az internetezésre és az
újságolvasásra – továbbra sem volt lehetőség.
– Nem sokkal később újabb lazítások következtek – tekint
vissza az eseményekre mintegy naplószerűen az intézmény
vezetője –, kisebb létszámú közösségeket is fogadhattunk, módot
adtunk az internet használatára, kezdetben csak saját eszközzel,
WiFi csatlakozással. Fénymásolásra, nyomtatásra, egyéb
szolgáltatás igénybevételére is lehetőség nyílott.
– Május második felében a Művelődési Ház is kinyithatta
kapuit, szem előtt tartva a Kormány aktuális intézkedéseit,
kezdetben csupán a sporttevékenységet végző közösségek
használhatták a klubhelyiségeiket, de szerencsére néhány hét
után, a teljes feloldást követően végre mindenki birtokba vehette
a közművelődési tereket. A járványügyi helyzet a Zirc és Vidéke
újság kiadására is hatással volt, a közösségi élet, a programok
hiánya miatt kevesebb eseményről tudtunk hírt adni, ezért a
megjelenés havi egy számra korlátozódott. A pandémia
legkevésbé a helyi televízió működését érintette, az
önkormányzati
intézkedésekről,
a
járványügyi helyzet
kezelésében aktívan
közreműködő
intézményekről,
a
megváltozott oktatási-nevelési körülményekről folyamatosan hírt
adtunk.
Bieberné Réz Ágnes örömét fejezi ki, hogy a veszélyhelyzet
feloldásával visszatérhetett a régi rend az intézményükbe, és
megszervezhettek két gyermektábort, valamint a már
hagyományos Kalandos Kedd kirándulásokat, ugyanakkor
sajnálattal tekint azokra a programokra, amelyek a
járványhelyzet következtében elmaradtak. Kisasszony havában
óhatatlanul is elsőként a Bakonyi Betyárnapokra terelődik a szó,
amely húsz év után első alkalommal nem kerülhetett
megrendezésre, hiszen a törvény értelmében az ötszáz főnél
nagyobb létszámot vonzó rendezvényeket törölni kellett a
naptárból. A költészet napját sem ünnepelhették meg idén a
nagyközönség előtt, de úgy tűnik, hogy az elmaradt zirci
programnak legalább az egyik vendégét, Kürti László költőt
sikerül majd viszontlátni az Országos Könyvtári Napokon. A
Gyermeknapot sem tudták megtartani, és a közművelődési
intézmény profiljától talán kissé szokatlan, de annál népszerűbb
„Zirc30” túrák nyári felvonása is meghiúsult. Kicsit spontán
módon, de megszerveztek egy kétnapos néptánc-találkozót, és
már készülnek az államalapítás, majd a bányászok ünnepére,
miközben jelenleg is tart a gyerekeknek szóló nyári
olvasópályázatuk.
Programok a járványhelyzet árnyékában
A járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek következtében a fenntartó
önkormányzat a takarékos gazdálkodásra kérte intézményeit, így a Békefi
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB az esetleges
rendezvényeit külső forrás bevonásával kívánja megvalósítani.
Csatlakoztak a „Köszönjük, Magyarország!” kampányhoz, mellyel az
állam az előadó-művészetet támogatja, ezen keresztül tudják
finanszírozni többek közt a bányásznapi program fellépőit is. A Nemzeti
Kulturális Alapnál a különböző műfajokat ötvöző teraszos programra
pályáztak, eredményes döntés esetén a Népmese Napjához kapcsolódóan
egy délutánt betöltő, gyermekeknek szóló rendezvényt szerveznek.
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Forró nyomon, sok élménnyel
2020. július 20-24. hetében a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB „FORRÓ
NYOMON” elnevezéssel tábort szervezett általános
iskolás gyermekek számára.
Az első napon Olaszfaluba, a Zöldág Lovasudvarba
látogattunk el a gyerekekkel, ahol az első program a közös
zsemlesütés volt. A frissen sült zsemléket majszolgatva egy
cirkuszi előadáson vehettünk részt, az Eötvös Cirkusz és
Magyarország első utazó vízi cirkusza, a Duna Cirkusz jóvoltából.
Az artisták különböző zsonglőrmutatványokkal, bűvésztrükkökkel és egyensúlygyakorlatokkal szórakoztatták a nézőket.
Nagy kacagások kísérték a bohóc bemutatóját, amiben olykorolykor egy tányér is leesett. A produkció után a táborozók is
örömmel próbálták ki a kellékeket, és készítettek közös
fényképeket
az
artistákkal.
Ezt
követően
közösen
megebédeltünk, majd kezdődhetett a játékos délután. Nem
kellett sokat várni, és a gyerkőcök megindultak felfedezni a
Zöldág Lovasudvart. Nem csak a környező erdő, hanem az ott
található sok állat is teljes mértékben elnyerte a kicsik tetszését.
A szinte szabadon bóklászó malacok, csibék és pónik egy egész
délutánon keresztül szórakozatták őket. Egy idő után viszont úgy
döntöttünk, hogy hagyjuk megpihenni őket, és így került sor a
klasszikus számháborúra. Annak ellenére, hogy kezdetben
nehezen indult a játék, a végére nagyon megkedvelték a
gyerekek. A hét többi napján mindennapos volt a „Mikor
számháborúzunk újra?” kérdés.

2020. augusztus 19.

Művelődési Ház udvarán valódi, a feltárás során használt
segédeszközökkel áshattak ki egy „csontvázat” és annak
tartozékait. A sok kaland után egy kisebb pihenés, és a
múzeumtól érkezett szakemberek által bemutatott digitális
kiállítás következett. A kiállításban megtekinthettünk különböző
maradványokat, majd saját felfedezéseikről és tapasztalataikról
is beszéltek a szakemberek. A napot már szokásunkhoz híven,
egy kis dinnye-evéssel és játszóterezéssel zártuk, annak
érdekében, hogy biztosan mindenki fáradtan és teli pocakkal
térjen haza.
Sajnos az utolsó előtti napunk egy kisebb esőzéssel
indult, de még ez se rontotta el a kedvünket. A várakozás idejét jó
hangulatban, és szórakozató játékokkal töltöttük el. Majd amikor
kezdett kivilágosodni az ég, nekivágtunk utunknak, ami
Pénzesgyőrbe vezetett. A Pangea Egyesület házában már finom
teával és puha sörkiflivel vártak bennünket, így hamar
felmelegedtünk, és kezdődhetett a program. Egy, a középkor
világában jártas szakember segítségével ismerkedhettünk meg a
korai középkor harcművészetével. Különböző fegyvereket,
viseleteket és harci eszközöket tekinthettünk meg, és
próbálhattunk ki, mint például az íjászatot. A nap további
részében
Varga
Bence
bűvölte
el
a
társaságot
bűvészmutatványaival. A nagyfokú kíváncsiság miatt az előadása
után néhány trükköt meg is tanított a táborozóknak, hogy ők is
elvarázsolhassák majd családtagjaikat.
Az ötödik és egyben utolsó napunk is egyenest a
Bakonyba vezetett. Huszárokelőpuszta már a kezdetektől fogva
nagyon tetszett a gyerekeknek, hiszen az örökmozgók ott aztán
igazán szabadon engedhették magukat. Kisebb játék után
megkezdődött a rövidebb túra a tanösvényen keresztül. Nem
csak az erdő lakóit, hanem az erdő szabályait is megismerték, így
hasznosan és ügyesen gyarapították tudásukat. Ha ez még nem
lett volna elég a természetből, a jóleső ebéd után egy vadász
mesélt szakmájáról és a „munkahelyéről”. Játékosan és
interaktívan ismerkedtek a vadállatokkal, a vadász szakma
szépségeivel és még állathangokat is utánozhattak. Ennek
ellenére a legnagyobb lelkesedést és csodálatot a hatalmas
agancsok okozták. Hogy hívek maradjunk magunkhoz, a
napunkat és egyben a táborunkat is, mindenki örömére
számháborúzással zártuk.
Igaz, a búcsúnk könnyekkel teli volt, de örülünk, hogy ilyen
jó csapattal tudtunk ennyi új és izgalmas élményt, emléket
szerezni. Kialakult egy igazi, harmonikus csoport, akikkel nem
csak játszottunk, hanem együtt tanultunk is. A program
változatos, sokszínű és a gyerekek számára is élvezhető volt.
Írta: Jacqueline Manetsch, diákmunkás

Az Eötvös Cirkusz és a Duna Cirkusz fellépése a „Köszönjük,
Magyarország!” program támogatásával valósult meg.
Artistamutatványokkal is találkozhattak a gyerekek a táborban

A tábor második napján Orsós Károly, a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság őrnagya, egy Pintér-hegyi
„bűnügy” megoldásához kérte a kis táborozóink segítségét. A
gyerekek így elsajátíthatták egy bűntett felderítésének menetét,
amiben ők is aktívan részt vehettek, de ezen felül egy mobil
applikáció és az Őrnagy tapasztatának köszönhetően
megismerhették a zirci Parkerdőt is. A túrától kicsit elfáradva
érkeztünk vissza az ebédhez, amit jóízűen fogyasztattunk el.
Ezután következett a lélegzetelállító akrobata műsor a Golden
Pyramid duótól. Teljesen ámulatba esve a bemutatott
gyakorlatoktól, a gyerkőcök lelkesedéssel próbálták ki maguk is a
hullahoppozást és a különböző erőnléti mutatványokat.
A harmadik napon a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
fiatal régésze, Pátkai Ádám visszarepített bennünket a
középkorba. Utazásunk első állomása a zirci középkori kis
templom, és annak romjai voltak. A gyerekek ott játékosan
megismerhették a középkor világát, és egy igazi régész bőrébe
bújva különféle régészeti leleteket tanulmányozhattak.
Természetesen itt még nem ért véget a régész-karrier. A

Következő számunkban a Zagyva táborról számolunk be,
melynek során szintén sok élménnyel gazdagodtak a gyerekek.

Nem gyakran fordul elő, hogy lapunkban „idegen
nyelven” teszünk közzé cikket. Persze a bányászoktól
nem idegen ez a nyelvezet, de a szakmában kevésbé
jártas olvasó tudja-e, hogy miről szól az alábbi leírás?
A siht
Összeszedtük a cajgot. A mukihoz a kutyát meg a kupicát
kötöttük. Bementünk a hajtásba a ríznin. A pajtival jött még a
kondoktor is. Amikor az ortra értünk, a pintliből elővettük a
sihtest, ami zsírosdeszka volt. Megfrüstököltünk. Ez után az
ulmában a palkót lefarkaltuk, kiraboltuk, és betörtünk. Innen
indul majd a gesznek, péjakban. Rossz lett a rököny, a palkót a
kupicába tettük, kihoztuk a zsompig, ott leraktuk, és mi kijöttünk
a polyánkára. Ezután a falézban avizáltunk a bergmejszternek.
Majd rigofot mondtunk, és mentünk kifürödni, ahol egymást
megpukliztuk. Utána hazautaztunk a fakarusszal. (Szeiler János)

2020. augusztus 19.
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életére is hatott az iskola, irodalmi
estek, író-olvasó találkozók, énekkar,
filmklub működött, és a sportélet is
fellendült.
A könyvben olvashatók többek
között az alapítás körülményeiről
készült jegyzőkönyvek, az első tíz évben
tanító
pedagógusokról
készült
megemlékezések, egykori tanárok és
diákok visszaemlékezései, korabeli
fotók, és az első tíz év tablói a diákok
névsorával.
A
könyvbemutató
2020.
augusztus 24-én, 17 órakor lesz a
Városháza
nagytermében,
ezt
követően megvásárolható lesz a könyv,
Zircen a következő helyszíneken: a III.
Béla
Gimnázium
portáján,
a
Papírboltban, a Reguly Antal Múzeum
boltjában és a Ciszterci Apátság

A Zirci Gimnázium első
tíz évét bemutató könyv
A 2020. augusztus 24-ét követő napokban már kapható
lesz „A Zirci Gimnázium megalakulásának és első
tíz évének története 1962-1972” című könyv.
A könyv hiánypótló lesz a város életében, hiszen az
intézmény első tíz évének történetéről korabeli írásos
dokumentumok,
fényképek,
kutatások
és
visszaemlékezések alapján emlékeznek meg a könyvet író,
szerkesztő egykori diákok, Cuhavölgyi Klára, Csaba
Ferenc, Müller Anikó és Répás Tibor.
A város életében nagy jelentőségű volt az iskola
alapítása. Egyrészt kitűnő tanárok tanítottak, akik közül
többen országosan is elismert személyiségek lettek a
tudományos és művészi életben. Másrészt a zirci szülők is
bíztak a gimnáziumban, ide íratták a jó képességű
gyerekeket. Nagyon jó csapat gyűlt össze, ami máig ható szellemi
terméket hozott létre.
A környékbeli falvakból is jöttek fiatalok, akik hazatérve
emelték a Bakony térség szellemi színvonalát. Zirc szellemi
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ajándékboltjában.
Jó lenne, ha az intézmény további évtizedei is megörökítésre
kerülnének, hiszen más korszakban is voltak a gimnáziumnak
„fénykorai”. (CK)

Egervölgyi Dezső zirci lakos, gyűjtő
által kiadott képeslap Zrínyi Miklós
költő, hadvezér emlékére, születésének
400. évfordulója alkalmából

Keddi kaland a bányában
Július 28-án a Kalandos Kedd
program csapata az EOSZÉN Kft.
Bakonyoszlop II. – III. szén- és
bauxitbánya titokzatos világával
ismerkedett meg.
A kirándulás a bakonyoszlopi
Keresztelő Szent János katolikus
templomnál kezdődött, ahol Fekete
István, a bánya vezetője ismertette a
templom és néhány szóban a falu
történetét.
A
nagy
érdeklődésnek
köszönhetően negyven főt számláló
közösség két csoportra osztódva
részletes betekintést nyert a templom
alatt elhelyezkedő Esterházy-kriptán
keresztül a grófi család történetébe. Ezt
követően Bakonyszentkirályra utazva a

Művelődési Házban található bányászati
emlékkiállítást
és
helytörténeti
gyűjteményt
látogatták
meg.
A
kulturális élmények után a bánya
mélyének felfedezése következett, ahol
Papp Béla aknász vezetésével járhatták
be a földalatti vájatokat. A sötétséget
csupán pár méterre megtörő fejlámpák
halovány fényében betekintést nyertek a
munkafolyamatokba.

A
programhoz
a
bánya
védőfelszerelést
biztosított,
így
munkavédelmi kobakot, fejlámpát,
önmentő bányamentő készüléket. A föld
felszínén Link Árpád vájár tartott
bemutatót a GHH-LF4 földalatti
rakodógép
használatáról.
A
bányalátogatás által a résztvevők
megtapasztalhatták a bánya mélyének
világát, mely egyszeri látogatásként
igazán izgalmasnak bizonyult mindenki
számára. Ugyanakkor a program által
kézzelfoghatóvá vált, mit is jelentenek a
bányában
végzett
napi
munka
nehézségei, kihívásai.
A program a zirci Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB szervezésében valósult meg.
Írta: Mészáros András, Csaba Lilla
Fotó: Horváth Norbert
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Az együtt-táncolás
határtalan öröme

2020. augusztus 19.

A Művelődési Ház munkatársa szeretné, ha a jövőben nem
csak távolabbi tájegységek táncait járhatnák a találkozók során,
hanem a saját néptáncaink ropognának a talpak alatt. Pályázati
lehetőségek függvényében képzések szervezését is tervezi a
bakonyi táncok elsajátítására.

Kétnapos néptánc-találkozóra került sor Zircen,
melynek
házigazdája
városunk
Söndörgő
Néptáncegyüttese volt. Több környékbeli csoport
elfogadta a meghívást, és Felvidékről is érkeztek
vendégek, hogy az együtt-táncolás élményében legyen
részük.
– A zirci néptánccsoport oktatója révén, a tési néptáncosok
szervezésében kiutazott egy felvidéki kistelepülésre, Kéméndre
február végén. Nagyon megkedvelték egymást, és július elején
több néptáncosunk újra ellátogatott hozzájuk gyakorlás, együtttáncolás céljából. Ekkor határozták el, hogy szorosabbra fűzik a
kapcsolatot – ismerteti az előzményeket Wolfné Litter Beáta, a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
munkatársa, aki lányával, Wolf Saroltával együtt az egyik
felkarolója a néptánc városunkban történő újraindulásának és
természetesen a találkozó szervezéséből is aktívan kivették a
részüket.
A zirciek most viszonozták a vendéglátást, és szerették
volna, ha többen is osztozhatnak a közösségi tánc örömében,
amely a „karantén” időszaka alatt nagyon hiányzott
mindenkinek. Ezért több környékbeli néptáncegyüttest is
meghívtak a július 31. és augusztus 1-jén megrendezett
találkozóra. Dudarról, Csetényből, Tésről, Súrról, Balinkáról,
Várpalotáról érkeztek csoportok, terítékre pedig mezőségi táncok
kerültek. A vendéglátásban, egy finom gulyásleves megfőzésével
Müllerné Wenczel Rita és Ulrich Józsefné volt a segítségükre.
Wolfné Litter Beáta elmondja, a bimbózó felvidéki kapcsolat
a továbbiakban is folytatódik, a Kéméndi Bokréta Táncegyüttes
hamarosan újra ellátogat városunkba és fellépnek majd a
szeptember 5-ei bányásznapi rendezvényen. Van egy közös
testvértelepülésünk is Kéménddel, az erdélyi Barót, amely akár
újabb távlatokat nyithat a hagyományőrzés által fémjelzett
kapcsolatban.

A felvidéki néptáncosok és zirci vendéglátóik közös csoportképe. Hátsó
sor, balról: Volter Tamás táncoktató, Baranyai Csaba, Spanyo Brigitta,
Justyák Orsolya, Jarábek Zoltán művészeti vezető (Kéménd), Szaturi
Ádám (Zirc). Elöl: Wolf Sarolta, Bittmann-Palkovics Anita (Zirc)
Tánccal búcsúztatott nyár
A táncos programok a közeljövőben is folytatódnak a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szervezésében. Augusztus 24-én
latin estre, augusztus 30-án a szerb táncokat járó Tabán Táncegyüttes
fellépésére kerül sor a Művelődési Házban. Az előadásokat követően
táncházzal zárul mindkét program. A rendezvények a „Köszönjük,
Magyarország!” kampány támogatásával valósulnak meg. (kg)

Három arany a zirci lövészek részéről
Jól teljesítettek az MTTSZ Területi Klub Zirc versenyzői
a Bakonyszentlászlón lezajlott ifj. Szűcs Gábor
Emlékversenyen.

Bakonybéli kalandozások
A Kalandos Kedd túracsapatának augusztus 11-ei
állomása Bakonybél volt.
Elsőként a Bakonybéli Tájházat látogatták meg a kalandozók,
ahol Felföldi Andrea a Tájházban kiállított, egykor használatos
eszközök segítségével részletesen mesélt a régmúlt idők falusi
paraszti életéről. Igazi különlegességet jelentett a Cseh Tamás
által életre hívott indián-játék hagyományainak megismerése.
Ezt követően a Szent Mauríciusz Monostorhoz vezetett a túrázók
útja, ahol Szekrényes Zita vezetésével betekintést nyerhettek a
monostor múltjába, jelenébe és jövőjébe. A Tájházhoz
visszatérve, a pajtában berendezett játék és nosztalgiamúzeum
varázsolta el a csapatot. A kedden lezúduló nagy vihar sajnos
nem kímélte a Kalandos Kedd túrázóit sem, így a Monostor
arborétumát már nem tudták bejárni. De az eső sem szegte
kedvét senkinek, hiszen egy tartalmas nappal gazdagodott
valamennyi résztvevő. (Békefi Antal Városi Könyvtár)

A járványhelyzet miatt hosszú idő után állhattak újra céltábla elé
a lövészek versenyszinten, a rendre május végén esedékes
szentlászlói viadalt is csak augusztus elején tudták megrendezni.
A zircieknek utánpótlás és felnőtt kategóriában is volt
képviseletük. A nyíltirányzékú légpuska húszlövéses szám
sikerült a legjobban, ezt a kategóriát serdülő korcsoportban a
lányok és a fiúk között is az MTTSZ Területi Klub növendékei
nyerték, Bittmann Teréz és Radányi Levente egyaránt a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel, míg az ifjúsági korcsoportban
Vintze Regina és Bittman Zoltán az ötödik helyen fejezte be a
versengést. Varjas József klubelnök, edző nemcsak
felkészítőként vette ki a részét az elért eredményekből, hanem
versenyzőként is: példát mutatva a tanítványoknak első helyezést
ért el nyíltirányzékú kispuska húszlövéses számban, a felnőttek
között. Ugyanitt Bagi István ötödik helye is szép teljesítménynek
mondható, a népes mezőny első felében végzett. Csapatban a
negyedik helyen zárta az emlékversenyt az MTTSZ Területi Klub
Zirc. (kg)

Közönség nélkül rendezik meg a Vágtát
„A Nemzeti Vágta szervezőbizottságával történt egyeztetés után
úgy döntöttünk, hogy a Bakonyi Vágtát minden versenyszámával
együtt, az előre meghirdetett helyszínen mégis megtartjuk, de
nézők nélkül. A versenyt meghívásos formában bonyolítjuk le, a
meghívott települések mindegyike jelezte részvételi szándékát,
így teljes az indulók listája” – olvasható a Bakonyi Vágta oldalán.

2020. augusztus 19.
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PORTRÉ
Freund Tamás (Zirc, 1959.
június 14.), az MTA új elnöke

A híres agykutató, neurobiológus, számos magyar és
nemzetközi díj birtokosa Zircen született 1959-ben. Szülei
Bándon gazdálkodók voltak, majd beköltöztek Veszprémbe.
Kisfiuk születésekor azért választották a zirci kórházat, mert
bíztak az itt dolgozó szülész főorvosokban. A kitűnő sebész,
dr. Luksz Sándor igazgatása alatt a zirci kórháznak
megyeszerte jó híre volt, két kiváló szülész is dolgozott ekkor,
dr. Stark Elek és dr. Debreczeni György.
Freund Tamás a veszprémi zeneiskolába járt, majd a
Lovassy László Gimnáziumban érettségizett. Biológia szakon
Szegeden, a JATE-n kezdte tanulmányait, utána az ELTE-n
diplomázott. Kutató biológusként Oxfordban négy évig
dolgozott,
ezután
más
külföldi
egyetemeken
vendégkutatóként bővítette ismereteit. Vizi E. Szilveszter, az
Akadémia akkori elnöke hívására 1990-ben tért haza végleg.
Harmincegy évesen az MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet igazgatója lett.
Kutatási területei az agykéreg szerkezete, működése, a
különböző agykárosodások mechanizmusai. Intézetében
kutatják
többek
között
a
depresszió,
szorongás,
pánikbetegség, skizofrénia, a Parkinson-kór, és a memória
folyamatokban szerepet játszó agyi ideghálózatot. 1986-ban
védte meg a biológiai tudományok kandidátusi, 1992-ben
akadémiai doktori értekezését. 1998-ban a Magyar
Tudományos Akadémia levelező, 2004-ben annak rendes
tagjává választották.
Külföldön is elismerték munkásságát, a The Brain Prize
(2011) a legrangosabb elismerés az agykutatás terén. Hazai
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díjai: Akadémiai Díj (1997), Bolyai díj (2000), Széchényi díj
(2005), Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
(2011), Prima Primissima díj (2013), Budapest díszpolgára
(2016).
Tudományos kutatásai mellett fiatalkora óta aktívan
zenél, klarinétozik, két dzsesszzenekarban is játszott, ma is
kórusban énekel, tagja az Ars Nova Sacra kórusnak. Hívő
keresztény ember. Hogy a művészetnek, az ember belső
világának milyen nagy szerepe van a tudományos
eredmények létrejöttében, arról így nyilatkozott az Innotéka
magazinban: „A hatékony tanulás, kreatív gondolkodás
alapfeltétele, hogy a jeltárolási folyamat során hagyjunk kellő
időt az agyunknak a belső világunk bevonásába. Amikor az
interneten szörfölve habzsoljuk az információt, az agyunknak
esélye sincs arra, hogy érzelmi töltést adjon azoknak, ezért
ezek kihullanak. Időt kell hagyni, szelektálni kell az
információt, emellett belső világunkat is fejleszteni kell.
Ennek legjobb módja a katarzis. Nemcsak mindennapos
testnevelésre van az embernek szüksége, hanem
mindennapos katarzisra is. Ezt a művészeti nevelés adja meg,
ami akkor a leghatékonyabb, ha az ember aktívan részese az
értékteremtésnek. A zenélés, a színjátszás, a tánc, a költészet,
képzőművészeti alkotások létrehozása egyaránt fejleszti,
gazdagítja belső világunkat. Gazdag belső világgal az ember
tudományos munkája is sokkal hatékonyabb. Nekem
megadatott az aktív zenélés élménye, hogy tudok kottát
olvasni, hangszeren játszani és énekelni. Egész eddigi
életemet végigmuzsikáltam. Meggyőződésem, hogy amit az én
agyamból a kreativitás terén ki lehetett hozni, azt a zenének
köszönhetően kihoztam.”
Kötődik szülőhelyéhez, Zircen 2015. október 2-án tartott
előadást az Apátsági Látogatóközpont Gobelintermében,
„Agyhullámok, tanulás, kreativitás, belső világunk és az
információrobbanás hatásai” címmel. Zirc lakói és a Zircről
elszármazottak is büszkék arra, hogy Freund Tamást 2020.
július 7-én, a 193. tisztújító közgyűlésen Lovász László
utódaként megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia
új elnökévé. Munkájához sok erőt és kitartást kívánunk.

Források:






https://agykutatas.hu/interju/mindennapos-katarzis-interjufreund-tamassal-az-innoteka-magazinban/
http://zirciapatsag.hu
https://zirc.blog.hu/
https://mta.hu
érdekesség zirci arcképcsarnok

A kép forrása: mta.hu

Összeállította: Cuhavölgyi Klára

Helybe hozták a látásvizsgálatot az ellátottaknak
Ingyenes
látásvizsgálatot
szervezett
az
ellátottaknak
munkatársainak a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ.

és

Nagyné Fáró Katalin intézményvezető elmondta, több évvel ezelőtt kereste
meg az intézményt egy cég, amely helyben végzi el a látásvizsgálatot.
Hozzátette, már eddig is, de a veszélyhelyzetet követően különösen örömükre
szolgál, hogy biztosítani tudták a vizsgálatot, helyben, különösebb várakozás
nélkül kaphatták meg az egészségügyi szolgáltatást azok, akik éltek a
lehetőséggel. A vizsgálatra több mint harmincan jelentkeztek.
Képünkön egy idős ellátottnak végzik el a szemvizsgálatot a cég munkatársai a Segítő
Kezek Háza egyik csoportszobájában kialakított ideiglenes „rendelőben”

(kg)
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Nagyharsány:
a „második mohácsi csata”
Az egyik kirándulásunk során Villányból Siklós felé
haladtunk gépkocsival. Nagyharsányt elhagyva egy keresztet
pillantottam meg a Szársomlyó lábánál. Visszafordultam a
kereszt megtekintésére. Közelről megtekintve hatalmas,
általam soha nem látott nagyságúnak tetszett.

Csak ámultam. Mikor felocsúdtam, mellette megláttam egy
emlékkövet. Ez az emlékkő – sok-sok évtizede sajnos a
történelemkönyvekben nem található – a nagyharsányi csata
győzelmére emlékeztet, mely alapjában rendítette meg az
oszmán birodalmat.
A nagyharsányi csata vagy Szársomlyó-hegyi csata (más nevein
második mohácsi csata, villányi csata) 1687. augusztus 12-én
Villány határában, a Szársomlyó (Harsányi-hegy) lejtőin ment végbe
Károly lotaringiai herceg, Miksa bajor fejedelem, Lajos badeni őrgróf
és Savoyai Jenő herceg egyesült 50 000 fős osztrák-magyar-bajorhorvát hadserege és Szulejmán török nagyvezír serege között.

A nagyharsányi csata
1687. augusztus 12-én vívták a Lotharingiai Károly
herceg, II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem és Savoyai
Jenő vezette Habsburg erők és Szári Szulejmán nagyvezír
oszmán hadai a nagyharsányi ütközetet, ahol a Szent Liga
csapatai döntő győzelmet arattak. A „második mohácsi
csatának” is nevezett összecsapás mintegy keretbe foglalta a
magyarországi török háborúkat, hiszen – 1526 után – ezúttal
a keresztények diadalmaskodtak.
Miután Kara Musztafa nagyvezír kudarcot vallott Bécs
alatt – Sobieski János lengyel király (ur. 1674-1696) és
Lotharingiai Károly súlyos vereséget mértek rá a kahlenbergi
csatában –, a császárvárost védő hadvezérek, a korábbi
alkalmaktól eltérően, betörtek Magyarországra, és még abban
az esztendőben visszafoglalták Párkányt. Mivel IV. Mehmed
(ur. 1648-1687) birodalma szemlátomást meggyengült, a
szomszédos nagyhatalmak úgy érezték, kiváló alkalom
kínálkozik a törökök visszaszorítására; XI. Ince pápa
védnöksége alatt létrejött a Szent Liga, melynek tagjai – a
Habsburg Birodalom, Lengyelország és Velence, majd
Oroszország – számos fronton támadtak a roskadozó
szultánságra. I. Lipót császár-király (ur. 1657-1705) célja az
1527 óta Habsburg kézen lévő magyar Szent Korona
országainak felszabadítása volt, és törekvését siker koronázta,
ugyanis számos kisebb vár után – 1686-ban – Buda is
keresztény uralom alá került.
Bár az oszmánok még ebben az évben megpróbáltak
békét kérni Bécstől, a császárvárosban elutasításra találtak,
fegyvernyugvás helyett, a Haditanács a következő évre újabb
hadjáratot hirdetett. 1687 tavaszán Lotharingiai Károly az
eszéki Dráva-híd felé nyomult előre, miközben Miksa
Emánuel átvágott az Alföldön, Szolnoktól a Tisza torkolatáig
vonult, majd később a Dunánál egyesült a főerőkkel. A
császáriak körülbelül 50 000 fős sereggel rendelkeztek, míg a
Dráva túloldalán, Eszék mellett táborozó Szulejmán
nagyvezír 60 000 katonával – szpáhikkal, janicsárokkal és
segédhadakkal – készült az összecsapásra.
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Miután a Dráva fahídja több mint nyolc kilométeren
keresztül vezetett át a mocsáron, a keresztény erők nem
mertek megkockáztatni egy támadást, viszont a lehetőséget
sem akarták elszalasztani. Lotharingiai Károly – Savoyai Jenő
tanácsára – úgy döntött, visszavonulást színlel, hogy átcsalja
Szulejmán erőit a Dráva túlpartjára. A terv sikeres volt,
ugyanis miután a nagyvezír látta, hogy a császári seregek
megindulnak Siklós irányába, úgy döntött, meglepi őket,
ezért sietve átkelt a folyón. Az elbizakodott hadvezér egy
8000 fős szpáhisereggel rögtön meg is támadta a Miksa
Emánuel vezette császári balszárnyat, mely ekkor az 1526-os
mohácsi csata színhelyétől nem messze foglalt állást.
Bár Szulejmán gyors áttörésre számított, a bajor
választófejedelem könnyedén visszaverte a támadást, és a
Lotharingiai Károly vezette sereg rövid idő alatt hadrendbe
állt a Szársomlyó-hegy lejtőjén. Időközben a nagyvezír –
ezúttal a janicsárokat küldve harcba – ismét megpróbálta
áttörni a balszárnyat, de másodszor is kudarcot vallott,
hamarosan pedig már a császáriak rohamára kellett
koncentrálnia.
Rabutin tábornok és Savoyai Jenő gyalogos hadteste még
készületlenül találta a szerveződő törököket, zavart
támasztott a soraikban, és könnyűszerrel beszorította őket a
Karasica patak mocsaraiba. A török gyalogság a váratlan
roham után szinte azonnal futásnak eredt, a szpáhik pedig
tehetetlenek voltak, mert az ingoványos talajon nem
harcolhattak lóháton, gyalogosan pedig nem volt idejük
rendbe szerveződni. Szulejmán seregei a létszámfölény
ellenére a futásban kerestek menekvést, ám sokan örökre
elvesztek a Karasica mocsaraiban és a Dráva örvényei között.
Míg Lotharingiai Károly serege legfeljebb 600 katonát
vesztett, addig Szulejmán veszteségeit több tízezres
nagyságrendben lehetett csak mérni.
A kudarc nem csak az áldozatok száma miatt volt
megalázó a törökök számára, hanem azért is, mert a
keresztény diadal kivívásához nem volt szükség a császári
sereg egészére. Miután a török támadás után Lotharingiai
Károly erői csak ad hoc módon álltak fel, a jobbszárnyat egy
sűrű erdőség végig elválasztotta a harcmezőtől, ezért nem is
tudott beavatkozni a küzdelembe. A csatát lényegében a
Savoyai Jenő vezette balszárny egyedül vívta meg, így aztán a
nagyharsányi fiaskó – mint a „második mohácsi csata” –
méltó párja lett az elsőnek, csak ezúttal a török fél szenvedett
katasztrofális vereséget.
A Habsburg hadvezérek a győzelmet ugyanakkor nem
tudták kellőképpen kiaknázni, mivel – az eltérő haditervekből
eredő viták következtében – elmulasztották az alkalmat
Belgrád elfoglalására; a Szulejmán pasa felett aratott
győzelem után azonban így is sikerült felszabadítani
Szlavónia jelentős részét és Eger várát. IV. Mehmed
birodalma eközben kis híján összeomlott a nagyharsányi
szégyen miatt: a szultán seregei fellázadtak Belgrádban, és
hamarosan letaszították trónjáról az uralkodót. A II.
Szulejmán (ur. 1687-1691) hatalomra jutását eredményező
káoszban a nagyvezír is halálát lelte, és bár úgy tűnt, a Török
Birodalom végnapjait éli, az 1699-ig húzódó háború során
bebizonyosodott, hogy ezek a találgatások bizony
elhamarkodottak voltak.

Felhasznált irodalom: Wikipédia, szerző: Tarján M. Tamás.

Összeállította: Szeiler János
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ZIRC ÉS VIDÉKE

Lovaghy Dénes
(Zirc, 1887–Nagymuzsaly, 1918)
Lovaghy Dénes tehetséges
festőművész édesanyja családja
révén
kapcsolódik
Zirchez.
Nagyapjának, Teufel/Tejfel János
kereskedőnek több üzlete volt itt,
sok jómódú család Zircről és a
környékből
nála
vásárolt.
Legidősebb lánya, Teufel Teréz
(1863-1929) férjhez ment Lovaghy
Sándor (1848-1928) magyar királyi
törvényszéki telekkönyvvezetőhöz.
Őt először 1876-ban helyezték
Zircre, mint írnokot, majd hét év
múlva
a
zirci
járásbíróság
telekkönyvvezetője lett. Teufel Terézzel kötött házasságából
négy gyerek született, Dénes, Klotild, István, Ilona.
Az elsőszülött fiú, Dénes (1887. július 25.) a zirci elemi
iskola után a veszprémi piaristáknál kezdte a gimnáziumot.
Jó tanuló volt, dicséretben, könyvjutalomban is részesült. A
Képzőművészeti Főiskolára 1905-ben iratkozott be, 18 éves
korában. Szülőhelyéhez való kötődése megmaradt, a frissen
megjelenő „Zirc és Vidéke” című újságba verset, tárcát írt
1905-ben. A tehetséges szépirodalmi alkotások témája az
egymástól messze került szerelmesek szomorúsága.
A főiskolán is feltűnt tehetségével. A „Rajztanár” című
lapban, 1908 májusában azt írták, Lovaghy Dénes művei
dicséretet érdemelnek, és vevőket! 1909-ben már
Máramarosszigeten a kegyesrendi főgimnáziumban tanított,
tanári kinevezését 1912. augusztusban kapta meg.
Művészetelmélettel is foglalkozott, tanulmányának címe „A
modern piktúráról” - Szilágyi István Évkönyv, 1912. A
Nemzeti Szalon téli tárlatán 1909. decemberben négy
olajfestményt állított ki. Utána majdnem minden évben
szerepelt olajfestményeivel a Szalon tavaszi és téli tárlatain. A
Magyar Grafikusok Egyesülete kiállításain grafikáit, a Magyar
Akvarell és Pasztellfestők kiállításán vízfestményeit állította
ki. A kritikusok is dicsérték: „…színekben dúskáló fantáziáját
szabadjára eresztve mindinkább megközelíti legjobb plein-air
festőink biztosságát és jó megfigyelőképességét.” (Budapesti
Hírlap, 1914. május 27.)
Máramarosszigeten feleségül vette Szilágyi Máriát, dr.
Szilágyi János királyi közjegyző leányát 1913-ban. Az iskolai
oktatásban is kitűnt, diákjainak megtanította a szabadkézi
rajz elemeit, egyszerűbb és összetett testek rajzolását,
festését, edények, kitömött madarak, gipszfej rajzolását
tetszés szerinti kivitelben. Sokoldalú művész volt, a templomi
énekkar vezetését is ő végezte. Közben sokat festett, nemcsak
tájképeket, képmásokat is (Szőlősy polgármester, Balogh
püspök arcképe).
A szakmai siker csúcsát a Műcsarnok 1918. tavaszi
tárlatán érte el, Harkányi Frigyes báró az először kiállítók
részére alapított 450 koronás díját Lovaghy Dénes kapta meg,
Őszi délután című festményéért.
A tragédia ez év augusztusában következett be
Nagymuzsalyon, ahol apósa szőlőbirtokán nyaralt. A Borzsa
folyóban fürdött, amikor örvénybe került, és vízbe fúlt. (Ezen
a nyáron többen is lettek az örvénylő folyó áldozatai.) A
rokonszenves tanár iránt nagy volt a részvét.
Képei színvonalát bizonyítja, hogy napjainkban még
külföldi árveréseken is felbukkannak. A művészi tehetség az
egész családban megvolt, öccse, Lovaghy István (1898-1973)
Képzőművészeti Főiskolát végzett festőművész, rajztanár lett,
Klotild húga (1898-1969) is festett, másik húga, Ilona (19031933) iparművész lett, szépen rajzolt és hímzett. Ő a zirci dr.
Szemmelveisz Ferenc körorvos első felesége volt.
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Végül Lovaghy Dénes egyik verse a Zirc és Vidéke 1905.
áprilisi számából:
Messze messze
Messze messze száll a vándor kismadár,
Oda hívja, csalja őt a napsugár,
Elmennék én kis madárka teveled,
Ha a bánat nem nyomná úgy lelkemet.
Attól félek, hogyha búmat hallgatod,
Te neked is bánatos lesz a dalod.
Oda szállj el, hol a fényes ég derül,
hagyj itt engem jobb lesz nékem egyedül.
Hogyha újra visszahív a kikelet,
Szállj kérlek egy magányos sír felett,
Dalolj ottan búbánatos dalokat,
Fájdalmában, hogy a szívem megszakadt.

Köszönet a segítségért dr. Wimmer Józsefné Szemmelveisz
Andreának és dr. Bordás-Semmelweis Andrásnak, valamint
Szűcs István Miklósnak.

Cuhavölgyi Klára
Irodalom:
 A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói. Lovaghy Dénes 1905-1910.
Lovaghy István 1918-1923.
 A Nemzeti Szalon tavaszi és őszi katalógusai 1909-1918.
 Zirc és Vidéke korabeli lapszámai
 Művészet folyóirat /szerk. Lyka Károly. 17. évf. Budapest, 1918. Téli szám. 82.
old.
 Budapesti Hírlap, 1918. április 19.

Lovaghy Dénes: Felhők (1910-es évek)

A 6. oldalon olvasható bányásznyelvi leírás „magyar fordítása”:
A műszak
Összeszedtük a szerszámot. A mozdonyhoz a kis űrtartalmú
facsillét meg a kiscsillét kapcsoltuk. Bementünk a vágatba a
vasúton. A munkatársammal jött még a vonatkísérő is. Amikor a
vájat végére értünk, az éthordó csomagból elővettük az
elemózsiát, ami zsíros kenyér volt. Megreggeliztünk. Ezután a
vágat oldalában az oldaltámot lefaragtuk, kivettük a helyéről,
vágatot hajtani kezdtünk. Innen indul majd az ereszke,
meddőben. Rossz lett a bányalevegő, a támot a kiscsillébe tettük,
kihoztuk a bányavizek tárolására szolgáló bányatérségig, ott
leraktuk, és mi kijöttünk a rendező pályaudvarra. Ezután a
felolvasóhelységben beszámoltunk a bányamesternek. Majd
elköszöntünk régi bányászköszöntéssel, és mentünk fürdeni. Ott
egymás hátát megmostuk. Utána hazautaztunk a Csepel dobozos
autóbuszával. (Szeiler János)
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ZÖLD ENERGIA – 0%-OS NAPELEM PÁLYÁZAT
LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK RÉSZÉRE
HIRDETÉS
Milyen pályázati lehetőségek kínálkoznak a napelem
vásárlók részére a lakossági szektorban?
Lakóingatlanok, (családi házak és üdülők) esetében akár 10
millió Ft keretösszeg igényelhető a Magyar Fejlesztési Banktól
nagyon alacsony törlesztő részletre, 20 éves futamidőre
kamatmentes hitel formájában.
Konkrét példa: egy 25000 Ft-os áramszámla kiváltható egy olyan
napelemes rendszerrel, melynek megvásárlása havi 14000 Ft-os
törlesztő részlet és 300-350000 Ft önerő mellett történik, így a
háztartásban marad havonta 11000 Ft megtakarítás. Ha az áram
ára emelkedik a jövőben, a megtakarítás értéke szintén
növekedni fog, mert a törlesztő részlet nem változik, fix.
Sem kamat, sem árfolyamkockázat nincs, mert a hitel Forint
alapú és teljes mértékben kamat -és banki kezelési
költségmentes.
Milyen jövedelemmel kell rendelkezni a kamatmentes
hitel felvételéhez?

A pályázatírás szempontjából az elnyújtott ügymenet nem
szerencsés, hiszen a dokumentumok rövid idő alatt lejárnak, így
növekszik a munkaigény is.
A gyorsított ügymenet sikere azon múlik, hogy az ügyfél
hajlandó-e mindent megtenni annak érdekében, hogy a
pályázatírás alapdokumentumait a legrövidebb idő alatt
rendelkezésre bocsátja.
Mire lehet még felhasználni ezt a pályázati forrást?
A napelem-telepítés a legfőbb alkalmazása a pályázatnak, de
emellett hőszivattyú, és egyéb rezsicsökkentő energetikai
beruházások
is
megvalósíthatók,
például
ablakcsere,
hőszigetelés, fűtésrendszer-korszerűsítés.
Ezek a beruházások a ház hőigényét csökkentik, ami lehetővé
teszi a megújuló energiák hatékonyabb alkalmazását. Ezalatt
arra gondolok, hogy egy jól hőszigetelt ház esetében
megvalósítható a “nullrezsi”, napenergiával táplált elektromos
fűtésrendszerek segítségével. Ebben az értelmezésben az épület
energiaellátása a fókusz, így a "nulla rezsi” kifejezés az
áramszámla és a fűtésköltség teljes kiváltását jelenti.

A hitel felvehető egy szerényebb minimálbér összegű jövedelem
mellett is, tekintettel arra, hogy a beruházás rezsicsökkentéssel
jár, így várható, hogy az alacsony törlesztő részlet nem terheli a
családi költségvetést.
Az eladósodottsági mutató kiszámítása fontos szempont, a
meglévő hitelek törlesztő részleteivel számol a bank.
5 Millió Ft alatt jelzálogmentesen vehető fel kamatmentes hitel.
Miért van szükség energetikusra?
Az energetikus kiszámítja a beruházás előtti és utáni állapotra
nézve a ház hőigényét, szén-dioxid kibocsátását. A hőigény
csökkenésével, a megújulók alkalmazásával a szén-dioxid
kibocsátás csökken, ez a pályázat alapfeltétele, melyet az
energetikus igazol. Gyakorlati szempontból is hasznos az
energetikus közreműködése, mert szaktudásával segíti a ház
energetikai korszerűsítésének megtervezését. Lehetőségeket
vázol fel különféle fűtésrendszerekre vonatkozóan, kiszámítja az
üzemeltetési paramétereket. A projektmenedzser mindezek
alapján gazdaságossági számításokat végez, összeveti a
beruházási költségeket és az üzemeltetési költségeket az egyes
fűtési rendszerek esetében, így a számok alapján könnyű lesz a
választás.
Mit csinál a pályázatíró projektmenedzser?
A mi gyakorlatunkban az első lépés a díjmentes előminősítés.
Partnerünk felveszi telefonon a kapcsolatot az érdeklődőkkel, és
a banki szempontrendszer alapján előminősítést végez. Az elmúlt
két évben 300 körüli pályázatot készítettek el. Az átlagos átfutási
idő 3 hónap, a sikerarány 100%. Felár nélkül kérhető gyorsított
eljárás, ez azt jelenti, hogy az ügymenet egy gyorsítósávra kerül
és az átfutási idő felére csökken, a pályázat akár 2 hét alatt
elkészül. A pályázatíró a legegyszerűbb megoldásokat alkalmazza
a banki elvárások teljesítése érdekében, mindig tudja, hogy
miként lehet könnyebben, gyorsabban megfelelni, mivel a
teljes szabályrendszert készség szinten ismeri és alkalmazza napi
rutinnal. Sok bosszúságtól, felesleges adminisztrációtól kíméli
meg az ügyfeleket.
Miért jó a gyorsított ügymenet?
Közös érdek a gyors ügymenet, de legfőképpen az ügyfelek
nyernek ezzel, hiszen előbb lesz napelemes rendszerük, mely
hamarabb kezd termelni, ezzel azonnali megtakarításokat
eredményez.

Várhatóan
lehetőség?

meddig

áll

még

rendelkezésre

ez

a

A Budapesti régióban a pályázati forrás már elfogyott, így ott már
nem lehet pályázni. A vidéki régióban még rendelkezésre áll
szabad keret.
Minden pályázati forrás elfogy egyszer, a rendelkezésre álló
összeg korlátozott, reméljük, hogy még az idei évben kitart, bár
ez nem valószínű.
Várható-e vissza nem térítendő beruházás napelemes
rendszerekkel kapcsolatban a lakossági szférában?
Jelenleg nincs, és nem is várható a szakértők szerint vissza nem
térítendő támogatás.
Solar Rendszerépítő Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75.
info@solar-re.hu.
www.napelemveszprem.hu
+36 30/ 298 5585
+36 70/ 638 2339

