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A kerékpárút építése is kezdetét vette Zircen 
 
Egymással párhuzamosan több, közlekedési, 
turisztikai és közétkeztetés fejlesztését célzó beruházás 
zajlik a városban, melyeket közösen tekintett meg dr. 
Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, Ottó 
Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc 
alpolgármester.   
 

Zirc Városi Önkormányzat 497,5 millió forint összegű 
támogatást nyert el a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” 
elnevezésű TOP-os projektjére. Ennek legnagyobb eleme a 
meglévő kerékpárút és Kardosrét városrész között épülő, közel 
két kilométer hosszúságú, gyalogos-kerékpáros út, mely a régóta 
fennálló igény szerint beköti a Zirci Ipari Park északi területét (a 
Szakképző iskola tanműhelyét) a város biztonságos gyalogos-
kerékpáros közlekedésébe. A fejlesztés alapvetően 
hivatásforgalmi célú, emellett turisztikai célokat is szolgál és a 
környezettudatos közlekedést is propagálja a nagyléptékű 
beruházás.  

A kivitelezés már kezdetét vette, várhatóan ez év végéig be is 
fejeződik. Az építés során különböző műszaki kihívásokkal kell 
szembenézni, hiszen a kerékpárutat a Cuha-patak felett, a 82-es 
főúton és kétszer vasútvonalon is át kell vezetni, valamint több 
helyen szükséges a meglévő kerítések, támfalak átépítése.   

A projekt másik fontos, szintén jelentős lakossági igényt 
kielégítő eleme az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági 
fejlesztése, amely szintén folyamatban van. Ugyanennek a 
projektnek a részeként a buszpályaudvaron kiszolgáló épület is 
létrejön, melynek kivitelezése heteken belül megkezdődik. Még 
ebben az évben parkoló is épül a városközpontban a „Komplex 
turisztikai fejlesztés Zircen” elnevezésű projekt részeként. A 
turisztikai fejlesztés látványosabb szakasza jelenleg a Reguly 
Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban zajlik. A projekt 
megvalósítására összességében 418 507 450 forint támogatást 
kapott az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében.  

Ezzel párhuzamosan járdafelújításokra is sor kerül a 
városban a Belügyminisztériumhoz benyújtott, önkormányzati 
feladatellátást szolgáló nyertes pályázat keretében. A Köztársaság 

utca déli (apátság melletti) oldalán a Rákóczi tér és az idősek 
otthona bejárata közötti szakasz kivitelezése már megkezdődött. 
A Kossuth Lajos utca nyugati oldalán, a Bakonybéli utca és a 
benzinkút közötti szakasz fejlesztése is elkészül a tervek szerint 
ezen a nyáron.  

Az általános iskolai konyha felújítása is folyamatban van, 
mely nagyrészt minisztériumi támogatással, mintegy 21 millió 
forintos bekerülési költséggel valósul meg. A beruházás 
részeként belső felújítás-átalakítás, napelemes rendszer 
telepítése és eszközök beszerzése történik meg. A projekt 
befejezése a következő tanév kezdetére várható. (kg) 

 
Időközben megszületett a kormányzati döntés, melynek 
értelmében Zirc Városi Önkormányzat 74,6 millió forintos 
többlettámogatásban részesül közlekedésfejlesztési 
beruházásának megvalósítására, ennyivel kerül megemelésre 
a projekt támogatási összege.    

 
 

A társadalmi szolidaritásvállalás szerepe 
 
Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték a Semmelweis-nap alkalmából.  
 
Az ünnepségnek a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakrendelőjének 
aulája adott helyet, a meghívott vendégeket Venczel Ildikó titkárságvezető köszöntötte. 
Semmelweis Ignácról születésének 202. évfordulóján dr. Vermes Tamás főigazgató 
emlékezett meg. Mint mondta, az egyik legjelentősebb magyarországi orvosi teljesítmény 
volt az övé, még akkor is, ha kortársai nem ismerték el, és csak jó húsz-harminc évvel a 
halálát követően ütöttek át a tanai. Arra jött rá, hogy a legfőbb fertőzőforrás maga a 
vizsgálóorvos keze, ami megdöbbentő felismerés volt a számára, és küzdött azért, hogy 
megváltoztassa ezt a szemléletet, de miután nem volt elméleti alapja – hiszen a 
baktériumokat nem ismerték még – nem jutott igazán eredményre, és a tehetetlen harc 
később hozzájárulhatott elmeállapotának megváltozásához is. Megfigyeléseit, 
következtetéseit követendő példaként állította az orvostársadalom elé, és munkásságának 
jelenünkre kivetített hatását is érzékeltette, hiszen bebizonyosodott, hogy a technikai 
fejlődés ellenére az emberiség nem nagyon tud mit kezdeni egy vírussal, a 
leghatékonyabbak még mindig az egyéni védőeszközök és a kézhigiéne.  

(Folytatás a 4. oldalon)     

Kettős évforduló 
 

 
 

Fekete Istvánra emlékezünk 
születésének 120., halálának 50. 
évfordulóján. (6-7. oldal) 

Balról: Ottó Péter polgármester, Hellebrandt Ferenc alpolgármester és 
dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az épülő kerékpárúton  
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ÁLLÁSPÁLYÁZAT 
 
 

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ  
 

pályázatot hirdet 
 

gondozó 
 

munkakör betöltésére  
 

házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátásában 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
Pályázati feltételek: 

– szociális gondozó és ápoló képesítés 
– büntetlen előélet 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

Önéletrajz, iskolai végzettségeket, 
szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok 
másolata, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 
erkölcsi bizonyítvány 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 08. 17. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 07. 31. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Nagyné Fáró Katalin és Vajcsné Polgár Krisztina nyújt, a 
88/414-690-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton és 
személyesen, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 
8420 Zirc, Ady Endre u. 3. vagy elektronikusan a 
segitokezekzirc@gmail.com címen. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08. 07. 
 
                                                                     Nagyné Fáró Katalin 
                                                                         intézményvezető 
 
 
Ingatlanok és telkek kerültek meghirdetésre 
 
Zirc Városi Önkormányzat újra meghirdeti több ingatlanját és 
lakótelkét. A részletes pályázati kiírások megtekinthetők a 
Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu), 
valamint munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályán (Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106. 
iroda, Tel.: 06-88/593-705). A pályázatokat 2020. augusztus 
3-ig lehet benyújtani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kormányablak: változott az ügyfélfogadás 
 
2020. július 6. napjától a Zirci Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály ügyfélfogadása módosult. 

 
Az új ügyfélfogadási rend: 

 
Hétfő: 8:00 – 18:00 óráig 
Kedd: 8:00 – 16:00 óráig 

Szerda: 8:00 – 18:00 óráig 
Csütörtök: 8:00 – 16:00 óráig 

Péntek: 8:00 -12:00 óráig 
 
 

VÉRADÁSOK JÚLIUSBAN 
 

 Július 20. (hétfő): Bakonynána, Kultúrház 13.00–17.00 
(az Egészségnap keretében)  

 
 Július 29. (szerda): Zirc, Művelődési Ház (Alkotmány u. 

14.) 14.00–18.00  
 

 
Korlátozottan látogatható a Reguly Múzeum  
 
A járványügyi helyzet már lehetővé tenné, de a Reguly 
Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 
korlátozottan látogatható az épület felújítási 
munkálatai miatt.  
 

2020. augusztus 31-ig csak előre bejelentett csoportokat 
fogadnak kézműves-foglalkozásra, valamint regisztrációhoz 
kötött tanfolyamok, városi séták résztvevőit várják. Emellett 
kitelepült rendezvényeket tartanak.  

További információkkal a Facebook-on keresztül vagy 
a regulyantal.muzeum@gmail.com e-mail címen, illetve 
telefonon, a 88/415-422-es számon lehet keresni az intézményt.  

 
 

Legyen saját polcod a könyvtárban! 
 
A Békefi Antal Városi Könyvtár az idei évben is 
meghirdeti nyári olvasópályázatát „Legyen saját polcod 
a könyvtárban!” címmel. 
 
A pályázati kiírás szerint ezúttal is egy saját névvel jelzett polcra 
helyezhet el minden tizennégy éven aluli gyermek annyi könyvet, 
amennyit elolvasott, meghallgatott. Nevezni július 1-től 
augusztus 28-ig lehet három kategóriában – óvodások, 
alsó és felső tagozatosok – a városi könyvtárból kölcsönzött 
szépirodalmi művekkel. A szervező intézmény valamennyi 
benevezett gyermeket jutalomban részesít. A zirci városi 
könyvtár keddtől péntekig 10.00 és 18.00 óra között tart nyitva.  
 
 

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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Városközponti parkoló, 
ipartelep, buszforduló 
 
Rendkívüli ülést tartott Zirc Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete, melyen többek között a várost 
érintő fejlesztésekről születtek döntések, és az 
önkormányzat költségvetési helyzete is napirendre 
került a járványhelyzettel összefüggésben.  
 

Négy hónap után tartott újra ülést a képviselő-testület, 
amire a veszélyhelyzet megszüntetése adott módot. 

A rendkívüli ülésen fejlesztések hosszú sora került 
napirendre, ezek között elsőként az új ipartelep 
közművesítéséhez szükséges telekmegosztással kapcsolatos 
döntést hoztak a képviselők. Az idei év elején adtunk arról hírt, 
hogy Zirc Városi Önkormányzat 260 millió forintos pályázati 
támogatást nyert el iparterület-fejlesztésre. Az új ipartelep a Zirc 
07/12 helyrajzi számú ingatlanon létesül, amely Kardosrét 
irányába a 82-es főút és a dudari vasútvonal által határolt, Zirci 
Ipari Park melletti, mintegy 4,5 hektár nagyságú terület.  

Folyamatban van a „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” 
elnevezésű projekt megvalósítása is, ennek látványosabb 
szakasza jelenleg a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves 
Alkotóházban zajlik. A nagyléptékű önkormányzati beruházás 
részeként a képviselő-testület a városközponti parkoló 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, és meg is nevezte az ajánlattevők 
közül a nyertes vállalkozást, a Colas Út Építőipari Zrt-t. Arról is 
határoztak a képviselők, hogy a projekt megvalósításához 
többlettámogatási kérelmet nyújtanak be.  

 

 
Hosszas kényszerszünetet követően volt lehetőség újból a 
képviselő-testület összehívására 
 
Zirc Városi Önkormányzat a tavalyi évben 122 millió forintos 
vissza nem térítendő támogatást nyert el a Vidékfejlesztési 
Program keretében az eddig még csatornázatlan Zirc-Akli 
városrész szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére. A 
projekttel kapcsolatos döntés során a szennyvízelvezetés és -
kezelés kiépítéséhez került kiválasztásra a műszaki ellenőr.  

Egy másik városrészt érintő előterjesztést is tárgyaltak a 
képviselők. A testület úgy döntött, hogy a közösségi közlekedés 
zavartalan fenntartása érdekében meg kívánja vásárolni azt a 
magántulajdonban lévő területet Kardosréten, ahol megfordul az 
autóbusz. Az ingatlanra készített értékbecslés 
figyelembevételével határozta meg vételi ajánlatát az 
önkormányzat.   

Február hónapban – amikor legutóbb volt lehetőség a 
képviselő-testület összehívására rendes ülés formájában – került 
elfogadásra az önkormányzat 2020. évi költségvetése, melyet 
aztán a koronavírus-járvány alakított tovább. A júniusi 
rendkívüli ülésen a testület által tudomásul vett, a költségvetés 
helyzetével kapcsolatos tájékoztató kitér a bevételkiesésekre és a 
többletkiadásokra, amelyek pontos összegét egyelőre még nem 

lehet meghatározni, ezért az önkormányzat a jelenlegi helyzetben 
a tartalékképzést tűzte ki alapvető gazdasági céljául. 

Az óvodai és bölcsődei ellátás helyzetéről, tárgyi, személyi 
feltételeiről, valamint az önkormányzati belterületi utak 
kátyúzásáról szóló tájékoztatót is tudomásul vették a 
döntéshozók. Ez utóbbi kapcsán rögzítésre került, hogy 
amennyiben balesetveszélyes úthibák keletkeznek, azokat – a 
járványhelyzet önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatása 
miatt – gazdasági társaságával, a „Zirci Városüzemeltetés” 
Nonprofit Kft-vel javíttatja meg a város.  

A képviselő-testület méltányolta az Öreg-Bakony Barátai 
Egyesület határidőben fel nem használt önkormányzati 
támogatás felhasználására és határidő-módosításra irányuló 
kérelmét. (kg) 
 
 

Költségvetés és beszámolók 
 
A járványhelyzet miatt többhónapos kényszerszünetet 
követően ülésezett újra a Zirci Járás Önkormányzati 
Társulás Tanácsa. Költségvetéssel és beszámolókkal 
kapcsolatos döntések születtek. Zirc és Lókút 
Óvodatársulás Tanácsa is ülést tartott.  
 

A tanácstagok elfogadták a Zirci Járás Önkormányzati 
Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozat módosítását. 
A társulás és az általa fenntartott intézmény előirányzatai is 
korrigálásra kerültek, melyek oka nagy részben az állami 
támogatásokkal kapcsolatos. A Zirci Járás Önkormányzati 
Társulás összevont költségvetési főösszege 3 380 000 forinttal 
került megemelésre, a módosítás következtében 209 973 000 
forintban rögzült.  

A Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2019. évi 
költségvetésének teljesítéséről és annak végrehajtásáról szóló 
határozat is megalkotásra került. A társulás finanszírozta a 
tavalyi évben a korábbi munkaszervezeti feladatok Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatal általi ellátását, az általa fenntartott Zirci 
Járás Szociális Szolgáltató Központon keresztül a szociális 
feladatellátást, valamint a központi orvosi ügyelet biztosítását, a 
belső ellenőrzési feladatok ellátását a társulás és az általa 
fenntartott intézmény tekintetében. A feladatok ellátásának 
forrásai egyrészt az állami támogatások, pályázati támogatások, 
másrészt a társult önkormányzatok hozzájárulásai, továbbá a 
társulás korábbi éveinek maradványa volt. 

A társulási tanács jóváhagyta a Zirci Járás Szociális 
Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről és a Központi 
Orvosi Ügyelet működési tapasztalatairól szóló beszámolót is.  

A Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is ülésezett. A 2019. 
évi költségvetés az óvodatársulás esetében is módosításra került. 
Az óvoda intézmény tekintetében bevételi oldalon a működési 
bevételek előirányzata 48 ezer forinttal, a fenntartói 
finanszírozás 61 ezer forinttal növekedett.  

Az óvodatársulás tavalyi költségvetésének teljesítéséről szóló 
határozat is elfogadásra került. A társulás költségvetési 
bevételeinek összege 228 923 000 forintban, a kiadások összege 
235 659 000 forintban teljesült. Az előző évi felhasznált 
maradvány összege 9 516 000 forint. 

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde nyári 
nyitvatartásának rendjéről is döntés született. A zárások alatt 
szülői igényfelmérés alapján a zirci bázisintézmény fogadja a 
tagintézmények gyermekeit is. A társulás által elfogadott 
nyitvatartási rendet táblázatunk szemlélteti.   
 

Bázisintézmény 
óvoda (Zirc) 

Bázisintézmény 
bölcsőde (Zirc) 

Lókúti 
óvoda 

Borzavári 
Manókert 

Óvoda 
 

05.25-től 08.31-ig nyitva 
 

05.25-től 07.31-ig és 08.17-
től 08.31-ig nyitva, 

08.03-tól 08.14-ig zárva 

 
Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa egy következő 

döntésének eredményeként hozzájárulását adta ahhoz, hogy 
Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község 
Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 
„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című 
pályázaton részt vegyen óvodaudvarának fejlesztése céljából. (kg)  



4            ZIRC ÉS VIDÉKE                                                                          2020. július 17. 

 

Az egészségügyben dolgozókat ünnepelték Zircen 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A főigazgató hivatkozott a szakma államtitkárának 
egészségügyi dolgozók részére kiküldött levelére is, melyben 
hangsúlyozta, hogy az egészségben a gyógyításon túl a társadalmi 
szolidaritásvállalásnak is nagy szerepe van, ezt élték át most, a 
járványhelyzet idején is.  

A köszöntő után a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek 
műsora következett, közreműködött Hirschl Laura, Keller 
Márton és Oberfrank Pál.  

Ezt követően a „Zirc Egészségügyéért” önkormányzati 
kitüntetések átadására került sor, melyet a Zirci Erzsébet Kórház 
– Rendelőintézet épületében működő Synlab Hungary Kft. Zirci 
Laboratóriumában dolgozó Baltáné Hédl Edina, Csatár Judit és 
Kustánné Katzer Beáta vehetett át. Az elismerő okleveleket 
Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke és 
Hellebrandt Ferenc alpolgármester adta át. 

„Vannak munkakörök, ahol a felelősség jóval nagyobb a 
megszokottnál. Így van ez az egészségügyi dolgozóknál, akik 
munkájuk során nem csak a saját életükre és egészségükre kell, 
hogy fokozottan vigyázzanak, de a hozzájuk segítségért 
fordulókéra is. Feladatuk száz százalékos figyelmet és precizitást 
követel éjjel és nappal. A legnehezebb dolgok közé tartozik az 
emberek életének, egészségének az óvása, védelme, illetve az élet 
mentése. Egy apró figyelmetlenségnek, egy rossz mozdulatnak 
bármikor súlyos, akár életet követelő következménye is lehet. 
Ilyen feltételek mellett kell nekik napról napra helytállni, 
megértőnek és türelmesnek maradni a sokszor embert próbáló 
helyzetekben is” – mondta méltatásában Varga Zita, Zirc Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke, majd köszönetét fejezte ki az odaadó, 
áldozatkész munkáért.  

A kitüntetett személyekkel kapcsolatban a javaslattevők 
tapasztalataira és a betegek véleményére hivatkozva a bizottsági 
elnök úgy fogalmazott: „Mindig kedvesek, szolgálatkészek, ügyes 
kezűek és korrektek. Odaadó, lelkiismeretes munkájuk, szakmai 
hozzáértésük, feszített munkatempójuk miatt megérdemlik, hogy 
Zirc Egészségügyéért kitüntetésben részesüljenek”. Majd ezt 
követően egyenként is méltatta a munkatársakat.  

 
Csatár Judit Zircen született, 1991-ben végzett a Kállai Éva 

Egészségügyi Szakközépiskolában. Eleinte a zirci kórházban 
osztályon dolgozott, majd a laboratóriumban folytatta munkáját. 
A labor helyi vezetője, aki kitartó lendülettel, elkötelezettséggel 
végzi mindennapi tevékenységét. Szervezi a zirci és a kistérségi 
lakosság számára a háziorvosi rendelőkben történő vérvételt, 
szoros és jó kapcsolatot ápol a kórház munkatársaival, a 
háziorvosi praxisokkal és a betegekkel. Szakmai munkája mindig 
precíz és betegorientált.  

 
Baltáné Hédl Edina Zircen született, iskoláit is itt végezte. 

A III. Béla Gimnáziumban érettségizett, ezt követően a 
kilencvenes évek közepétől a zirci laborban dolgozik. A munka 
mellett laboratóriumi szakasszisztensi tanulmányokat folytatott. 
Munkáját a türelem, szerénység, precizitás jellemzi. A betegekkel 
minden esetben empatikus és kedves.   

 
Kustánné Katzer Beáta is Zircen született, itt végezte az 

általános iskolát. Veszprémben, az Ipari Szakközépiskolában 
vegyész-technikusi képesítést szerzett. 2002 óta dolgozik a 
laborban, munka mellett szakasszisztensi tanulmányokat 
folytatott. Munkáját pontosan, felelősségteljesen végzi, szem 
előtt tartva a minőségre való törekvést a betegek érdekében. 

 
Az elismerésben részesülő személyek munkahelyéről is 

részletesen beszélt a bizottsági elnök. Megtudtuk, hogy a labor 
több névváltáson is átesett az idők során, 1998-ig volt a zirci 
kórház fenntartásában és működtetésében. Kiemelte, hogy 
minden tulajdonosváltás új vezetési szemlélettel, újabb vizsgálati 
panelekkel, felszereléssel, kihívásokkal szembesítette az ott 
dolgozókat. A labor munkáját költözés miatt is több alkalommal 
át kellett szervezni, előbb a régi SZTK épületében dolgoztak, 
majd 2010-ben a rehabilitációs osztály földszintjére költöztették 

őket, végül a jelenlegi járóbeteg-ellátó központ földszintjén 
kaptak elhelyezést.  
 
 

 
A „Zirc Egészségügyéért” kitüntetésben részesülők az elismerő 
oklevéllel munkahelyükön. Balról jobbra: Kustánné Katzer 
Beáta, Baltáné Hédl Edina, Csatári Judit 
 

Immár hagyományosan a kórházi elismerések átadására is a 
Semmelweis-napi ünnepségen került sor. Intézményi jutalmat 
vehetett át Kacsányi Istvánné, Auer Adrienn és Máté Veronika. 
Főigazgatói dicséretben részesült a Mozgásszervi Rehabilitációs 
Osztály dolgozói kollektívája, valamint Pálfi Emília, Kiss Éva és 
Turiné Szelthoffer Judit. Az intézmény által újonnan alapított, 
„Az Év Egészségügyi Szakdolgozója” díjat elsőként Klesitzné 
Bauer Gabriella vehette át a dolgozók szavazatai alapján. Dr. 
Kotis Mihályt főorvossá nevezték ki.  

Hellebrandt Ferenc alpolgármester pohárköszöntőjében 
kiemelte, hogy szükség esetén bizalommal fordulhatunk az 
egészségügyi dolgozókhoz, tőlük kapjuk meg a biztató, 
reményteljes, lelkünket erősítő szavakat, a beteg emberek 
gyógyítói, támogatói, megmentői.  

Köszönetét fejezte ki, hogy bizonyos esetekben a nehéz 
körülmények között is hitet, reményt és támogatást tudnak 
nyújtani a hozzájuk forduló betegeknek, segítségre váróknak.  

Azt kívánta az egészségügyi dolgozóknak, hogy 
felelősségteljesen, hivatástudattal, kedvességgel és az eddig 
végzett szorgalommal, kitartással tudják továbbra is végezni a 
munkájukat.  
 

 
Hellebrandt Ferenc alpolgármester méltatta az egészségügyi 
dolgozókat és köszönetét fejezte ki 
 

KG 
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A szeretet tükröződik 
a gyerekek rajzaiból 
 
A „Fekete István állatai” című rajzpályázat alkotásaiból 
nyílt időszaki kiállítás az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeumának SarokGalériájában.  
 

A vendégeket dr. Kutasi Csaba, a rajzpályázatot kiíró és a 
kiállítást rendező MTM Bakonyi Természettudományi 
Múzeumának igazgatója köszöntötte. Mint azt elmondta, 
márciusban hirdették meg rajzpályázatukat Fekete István 
születésének 120. évfordulója alkalmából. A feladat az volt, hogy 
az óvodások és általános iskolások jelenítsék meg az író 
állatszereplőit. A felhívásra összesen 68 rajz érkezett, Zirc mellett 
még sok más városból érkeztek alkotások. A múzeumigazgató 
köszönetét fejezte ki a gyerekeknek a szép pályamunkákért, a 
pedagógusoknak és szülőknek pedig azért, hogy segítették az 
alkotók munkáját.   

A kiállítást Kasper Ágota ny. múzeumigazgató nyitotta meg. 
Mint mondta, örömmel tett eleget a felkérésnek, hiszen egyrészt 
visszatérhetett egykori munkahelyére, másrészt pedig találkozhat 
a gyerekek fantáziája szülte Fekete István-figurákkal. Az íróval 
kapcsolatban úgy fogalmazott: „Legyen szó csillagról, patakról, 
bagolyról, vagy egy tovasurranó egérkéről, valami olyan 
hihetetlen finomsággal, hozzáértéssel, szeretettel írta le, hogy 
gyereknek, felnőttnek öröm az olvasása mind a mai napig”. Majd 
idézte Fekete István gondolatait: „Kerestem az utat, a patakot, a 
nádast, a cserszagú erdőt, s közben megtaláltam a hazámat”.  

Kasper Ágota hangsúlyozta, Fekete Istvánnak minden 
sorából a szeretet tükröződik vissza. Hozzátette, a gyerekek 
alkotásai is a szeretetet tükrözik. Nemcsak Fekete István 
szeretetét, hanem a saját maguk szeretetét is azok után az 
állatok, élőlények iránt, amit ők megrajzoltak. Tették mindezt 
úgy, mintha tényleg ránk néznének az állatok a képekről, s az 
élet, az értelem csillan meg a szemükben. Ezért is ajánlotta 
mindenkinek a figyelmébe a kiállított alkotásokat.  

„A világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség 
embernek lenni” – idézte az író kortársát, Szabó Magdát, majd 
hozzáfűzte: biztos vagyok benne, hogy a gyerekek, akik ennyi 
idős korukban így tekintenek egy állatra, egy növényre, felelős 
felnőttek lesznek. Végül Wass Albert gondolataival zárta 
megnyitóját, akivel kapcsolatban elmondta, nagyon jó viszonyt 
ápolt Fekete Istvánnal, nem egyszer előfordult, hogy együtt 

járták Erdély csodálatos tájait: „Vendég vagy a világban, és ez a 
világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, 
madara. Tanulj meg örvendezni nekik. Igyekezz többet törődni 
azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen 
megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett.” 

Ezt követően a rajzpályázat eredményhirdetésére került sor. 
A díjakat Sipos Erika, a szervező intézmény múzeumpedagógusa 
adta át a helyezést elérő gyerekeknek.  

Óvodások: 1. Cserháti Dániel (Miske Óvoda, Felsőörs), 2. 
Szemmelveisz Lilla (Zirci Benedek Elek Óvoda), 3. Tenk Izabella 
(Zirci Benedek Elek Óvoda Lókúti Tagintézménye). Különdíjas: 
Nagy Anna Veronika (Panelkuckó Óvoda, Pétfürdő).  

Alsó tagozatosok: 1. Szemmelveisz Dalma, 2. Szekrényes 
Nóra Anna (mindketten Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Ált. Isk.), 3. Szilágyi Judit (Gárdonyi Géza Ált. Isk., 
Sopron). Különdíjas: Kotov Krisztián (Diadal Úti Ált. Isk., 
Budapest XVII. ker.) 

Felső tagozatosok: 1. Deák Rozita Angelika, 2. Beck Laura 
(mindketten Diadal Úti Ált. Isk., Budapest XVII. ker.), 3. Wéber 
Szófia (Fekete István Ált. Isk., Veszprémvarsány). Különdíjas: 
Bolla Gréta (Fekete István Ált. Isk., Veszprémvarsány). 

A SarokGalériában megnyílt tárlat 2020. szeptember 30-ig 
tekinthető meg.  

KG 
 

 
TÁBORI KUCKÓ 

 
Felfedezték a Bakonyt és kutatókká is válhattak  
 
Természetismereti kalandokban, önfeledt, hangos 
gyereknevetésben gazdag tábort tartott az MTM 
Bakonyi Természettudományi Múzeuma Zircen. 
 

A vírushelyzet miatt lecsökkent személyes kapcsolatok ismét 
kivirágoztak a tábor hetében. A pandémia miatt a gyerekek kis 
csoportban, 11 fővel vehettek részt a természet vizsgálatán 
alapuló táborban, ahol napról napra más-más élőlénycsoporttal 
ismerkedhettek meg. „A Bakony természeti képe” állandó 
kiállítás bemutatása mellett botanikai ismereteiket is 
gyarapíthatták. A geológia tudományába is betekintést 
nyerhettek, majd a mikroszkópok alatt apró élő és élettelen 
természeti képződményeket vehettek szemügyre. A bagolyköpet-
vizsgálat és az ősmaradvány-preparálás során igazi kis kutatókká 
válhattak a gyerekek. Számos izgalmat tartogatott a madarászat a 
szeszélyes időjárásnak köszönhetően. A nagymennyiségű zápor 
ellenére egyetlen feketerigó közelről is megmutatta magát, majd 
a kaland egyre izgalmasabbá, amint a táborlakók a terepjáró 
fedett platójában találtak menedéket az eső elől. A kézműves 
foglalkozások alkalmával a táborozók megmutathatták 
kreativitásukat. A múzeum rovarászai a rovarhatározás 
rejtelmeibe kalauzolták az érdeklődőket. 

– Ezek a táborok kiváló alkalmat biztosítanak arra, hogy a 
gyerekek szoros kapcsolatba kerüljenek a természettel. A mai 

„modern” ember a többi élőlény fölé próbálja helyezni önmagát, 
táborunk más szemléletmódot biztosít, ahol a rovarok és egyéb 
„nemszeretem” élőlények kézbevétele, és a fűben ücsörgés mind 
megengedett. Ennek szellemében várunk még gyerekeket a 
2020. július 20-24. és a 2020. augusztus 03-07. között szervezett 
nyári természetismereti táborainkba – mondta el Sinigla 
Mónika, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának 
igazgatóhelyettese, muzeológusa. (kg) 
 

 

 

Dr. Kutasi Csaba jelenlegi és Kasper Ágota, a múzeum 
korábbi igazgatója a kiállítás-megnyitón 
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Újra természet-közelbe tudta hozni az embert 
 

Fekete Istvánra emlékezünk születésének és halálának évfordulóján 
 
2018 decemberében számos ifjúsági könyv és 
állattörténet írójának, az „erdész-vadász irodalom” 
egyik legismertebb művelőjének, Fekete Istvánnak 
állított emlékművet Zirc városában a Pro Urbe-díjas 
Zirci Országzászló Alapítvány. Ebben az évben nemcsak 
az Író halálának, hanem születésének is kerek 
évfordulóját ünnepeljük. Fekete István 50 évvel ezelőtt, 
1970. június 23-án hunyt el és 120 éve, 1900. január 25-
én látta meg a napvilágot. A kettős évforduló 
alkalmából két képeslapot is kiadott Egervölgyi Dezső, 
a Zirci Országzászló Alapítvány szellemiségét 
meghatározó alakja, Fekete Istvánra emlékezve. E jeles 
események kapcsán beszélgettem Egervölgyi Dezsővel 
az Íróról, irodalmi élményeiről s természetesen az 
Alapítvány tevékenységéről.  
 

– Honnan ered a könyvek, az olvasás iránti szeretete?  
– Örökölt – már kisgyermekként belém ivódott Petőfi, 

Arany, a magyar irodalom, a könyvek, a haza szeretete. Az első 
könyvem 6 éves koromban Petőfi-összes költeményei volt. Első 
osztályos koromban a díszkiadásban megjelent Petőfi János 
vitéze, Arany Toldija jelentette az olvasmányélményt.  

– Ön szerint mi jellemzi legjobban Fekete István alkotói 
világát? Melyik az Ön számára legkedvesebb gondolat az 
Írótól? 

– Az írásaiban megjelenő hamisítatlan magyar világ. 
„…itt nem uralkodott senki s az egész színjátékot valami 

láthatatlan rend igazgatta, a tojástól az elmúlásig. Mindenki 
magának élt és magáért, mégis összetartozott az egész, az idő, a 
táj, a mozgás s a természet milliószínű egységben.” (Tüskevár, 
171. p.) ”  

– Mi volt az első könyv, amit olvasott Fekete Istvántól? 
Mikorra datálható ez? S milyen nyomot hagyott Önben ez az 
élmény? 

– A Tüskevár. Elmúltam 33 éves. Visszahozta a 6-10-12 éves 
korom gyönyörű, nagyszülőknél nyaralással töltött élményeimet. 

– Miért érintik meg mélyen Fekete István alkotásai?  
– Mert érzem, hogy én is a világmindenség parányi része 

vagyok, egy apró teremtménye, mely magában hordja a 
folyamatosságot. 

– Mit jelent Önnek időről-időre újraolvasni számos ifjúsági 
könyv és állattörténet írójának műveit?  

Ha újraolvasom Fekete István műveit, akkor nyugalomra 
vágyok, és vissza akarok találni az elmúlt, szeretnivaló, de vissza 
nem térő világba. 

– Mi a legfőbb érték Ön szerint az „erdész-vadász 
irodalom” egyik legismertebb művelőjének személyében, 
amelyet az utókornak is őrizni, ápolni és átadnia kell? 

– Összeköti a földi életet a teremtővel. Természetszeretet, a 
természet megőrzése, hit, család, közösség, anyanyelv stb.  

– Milyen nagy szellemiségek hatottak Fekete Istvánon kívül 
a gondolat- és érzésvilágára?  

– Több mint 40 éve Széchenyi elkötelezett híve vagyok. Egy 
idő után találkoztam más személyekkel is, akik kitágították 
világlátásomat és összefüggéseiben láttatták az eseményeket. 
Olyan személyekkel ismerkedtem meg, akikben felfedeztem a 
magyarság megmaradásának segítőit az évszázadok 
nehézségeinek leküzdésével. Így találkoztam Pázmány Péter, 
Zrínyi Miklós, Prohászka Ottokár, Kodály, Mindszenty, Móricz, 
Madách szellemiségével és közben Vörösmarty, Petőfi, Arany, 
Rákóczi sem maradhatott el. És találkoztam – sorsszerűen – 
Fekete István irodalmi világával, ami rávezetett Petőfi, Arany 
költészetének mélyebb megismerésére, a magyar élet és kultúra 
folyamatosságára, mely már eltűnt, átalakult valami mássá, XXI. 
századivá. 

– 2020-ban mely jeles személyekről emlékezik meg a Pro 
Urbe-díjas Zirci Országzászló Alapítvány? 

– 2020-ban emlékeznünk kell Pázmányra, Zrínyire, Fekete 
Istvánra és Széchényi Ferenc halálának 200. évfordulójára is, aki 
a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója. 

– Fekete István születésének és halálának kerek évfordulói 
kapcsán két képeslapot is kiadott az Író emlékére. Milyen célból, 
miképpen láttak napvilágot?  

– A Fekete Istvánra való emlékezés nem öncélú. Szeretnénk, 
ha az ifjúság – hamarabb, mint én – felfedezné, és évente 
legalább egyszer tiszteletüket tennék az író szobránál. (Az 
alapítvány a megemlékezés résztvevői részére egy-egy 
képeslappal kedveskedik.) Az író könyveiben a természet és az 
emberi élet harmóniája fedezhető fel, melyben a szeretet a 
hangsúlyos, az uralkodó. A képeslapok egy sorozat részei, melyek 
a Széchenyi, Baross Gábor, Reformáció, Zrínyi lapok folytatása. 

 

     
Az Egervölgyi Dezső által Fekete István emlékére kiadott képeslapok 

 
– A már említett Fekete István-emlékművet a Zirci 

Országzászló Alapítvány 2018 decemberében avatta fel a 
Rákóczi téren. Ezzel a szoborállítással mely korosztályt 
kívánták elsődlegesen megszólítani, illetve mit szerettek volna 
hangsúlyozni, szimbolizálni számukra a szobor által? 

– A 2018 decemberében felavatott emlékmű a 
gyermekeknek szánt felhívás a Fekete István életműre, melyből 
érzelmileg, szellemileg lehet építkezni. De ez a munkában 
elfáradt felnőttre is vonatkozhat. Az Alapítvány köszöni a város 
polgárainak mindazt a támogatást, melyet tevékenységünkhöz 
nyújtottak. Mindnyájan gazdagodtunk az együttműködés által. 

– A járványhelyzet hogyan írta felül a Zirci Országzászló 
Alapítvány előzetesen tervezett programjait?  

– A 2020-as programból csak a kommunizmus áldozataira 
való emlékezés volt teljes értékű. A Hősök napja és a Trianoni 
megemlékezés már szűk körben zajlott. Terveztünk egy Zrínyi-
kiállítást, de a járvány miatt elmaradt, talán novemberben 
sikerül megrendezni. 

– Amennyiben mód nyílna rá, a 2020. év végéig milyen 
főbb eseményt valósítanának meg Zirc városában?  

– A város és érdeklődő polgárai a 2018. évi avatáson részt 
vett általános iskolásokkal közösen egy koszorúzással 
egybekötött emlékezést tartanak a Széchenyi és Fekete István 
emlékműnél, összevonva a két eseményt, amennyiben elhárul 
minden akadály. 

– A Zirci Országzászló Alapítvány napi aktivitását hogyan 
befolyásolta a vírus által kiváltott rendkívüli helyzet?  

– A 2020-as esztendőben, a járvány megjelenése után, 
egyedül Bittmann Károly volt tevékeny, és elvégezte mindazt a 
munkát, ami halaszthatatlannak minősült, és képviselte a zárt 
rendezvényeken az alapítványt. Előre tervezni még nem tudunk, 
a járványügyi helyzet miatt egyelőre minden bizonytalan.  
 
Csaba Lilla munkatársunk a riportja mellett Fekete 
István irodalmi munkásságát felölelő összeállítást 
készített, ezzel tisztelgünk az Író emléke előtt. 
(Következő oldal) 
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Fekete István (1900–1970), számos ifjúsági könyv 

és állattörténet írója, az „erdész-vadász irodalom” egyik 
legismertebb művelője. Jókai mellett minden idők 
legolvasottabb magyar írója.  

Fekete István nyolc éves korában kezdett írni, Göllén. Első 
verse egy rövidke költemény a békéről, 1916-ban jelent meg a 
Zászlónk című diákújságban. Diákévei után katonasorban és 
akadémistaként is írogatott. Ezek az írások csak rövid vázlatok 
voltak. Első felnőtt írásai rövid lélegzetű megfigyelések, 
elsősorban a vadászat, vadgazdálkodás témakörét érintik, 
amelyekkel, mint a Nirnsee-birtok gazdatisztje találkozik 
mindennapi munkája során. A „tanulmányokat” a Nimród 
elnevezésű vadászújság szerkesztőjének, Kittenberger 
Kálmánnak küldi el, aki megjelenteti azokat. Kittenberger 
ébreszti rá arra, hogy tudása, mondanivalója érték, amelyet 
másokkal is meg kell osztani.  

Első cikkét a Nimród újságban újabbak követik, a madarak 
vonulásáról, a vadak viselkedéséről, szokásairól, a vadászat 
etikájáról szólnak. Egy év múlva a pályakezdő vadászíró és a 
neves Afrika-vadász író és lapszerkesztő személyes találkozása 
elmélyíti egymás iránt érzett kölcsönös rokonszenvüket. Fekete 
István nagyszerű embert ismer meg Kittenberger Kálmánban, 
akire egész életében tisztelettel tekint, és közöttük szoros, 
halálukig tartó barátság szövődik.  

Fekete István későbbi munkáiban a parasztembereket, 
parasztsorsokat, a paraszti világot bemutató írásaival a 
hagyományos népiességet képviselő írókhoz áll közel. A népies 
irányzat a két világháború között a népi irodalom előtt 
bontakozott ki, és élt tovább a húszas-harmincas években is. Ez 
az irodalmi műfaj – amelynek jeles képviselői Mikszáth, 
Gárdonyi, Móra – a parasztokat nehéz életű, szegény és elesett 
emberekként ábrázolja. Fekete Istvánnak az Új időkben 
megjelent írásai – amelyeknek válogatása 1941-ben jelent meg 
Öreg utakon címmel – javarészt természettárgyú írások, 
vadászemlékek.  

1936-ban a Gárdonyi Géza Társaság történelmi 
regénypályázatot hirdet. Ekkor írja meg A koppányi aga 
testamentumát. Ez volt a legelsőként megjelent könyve (1937), 
amely műve a pályázat első helyezettje is lett. Következő 
kisregénye, a Csí 1940-ben jelenik meg. Főszereplői madarak, 
pontosabban egy fecskepár. A magyar parasztság helyzetéről, a 
feudális úr - paraszti viszonyról Gyeplő nélkül (1948) című 
könyvében rajzol átfogó képet.  

Első regényeinek megszületése után mind gyakrabban 
látogat Pestre, írói feladatai ide szólítják. Kiadóhivatalokban, 
szerkesztőségekben fordul meg; új megbízásokat, feladatokat 
kap. 1940-ben a Kisfaludy Társaság soraiba választja. 

Ismeretségi köre bővül a kor jeles íróival. Nem sokkal később 
színdarabot is ír, Hajnalodik címmel. A drámát telt ház előtt 
játsszák a Magyar színházban és a Kamaraszínházban is, amely a 
második világháború kitöréséig közel száz előadást ér meg. 
Ezután pedig Bánki Viktor filmrendező kéri fel egy forgatókönyv 
elkészítésére. Egy hét alatt megírja a Doktor Kovács István című 
film forgatókönyvét, amely számára újabb sikert hoz. Elkészül 
második romantikus regénye is, a Hajnal Badányban. Második 
elbeszéléskötete 1944-ben lát napvilágot Egy szem kukorica 
címmel. 1946 tavaszán tiltó indexre került a proletárdiktatúráról 
és a bolsevizmusról írottak miatt. 1948-ban jelenik meg Tíz szál 
gyertya című novelláskötete.  

1949 tavaszán a Földművelésügyi Minisztériumban 
szervezeti átalakítás történik, és Fekete Istvánt sokadmagával 
együtt nyugdíjazzák. Állása megszűnésével a nélkülözés hosszú 
hónapjai, sőt évei köszöntenek a családra. Könyveit nem adják 
ki, állandó foglalkozást sehol nem kap. 1951 őszén tanári álláshoz 
jut a kunszentmártoni Halászmesterképző iskolában. 1955-ben 
végre megtörik a jég: a Halászat című művét  a Mezőgazdasági 
Könyvkiadó tankönyvként adja ki. Ezt követi a Kele a Magvető 
Kiadó gondozásában, majd 1955-ben jelenik meg a Lutra, 
megelőzve a Bogáncsot, a Tüskevárt és a Vukot. Ezzel véget ér 
száműzetése az ötvenes évek irodalmi életéből. Megírja Pepi-kert 
című könyvét, amely a szarvasi arborétum történetét meséli el, 
annak történelmi hátteret festve. 1960-ban a Tüskevárért József 
Attila-díjjal tüntetik ki. 1965-ben jelenik meg a Csend, mintegy 
bevezetéseként a három kötetre tervezett életrajzi regényének, 
amelyből utolsó írásaként csak a Ballagó idő készülhetett el. E 
regénye már írói számvetés is egyben. Az 1968-ban megjelent 
Barangolások című elbeszéléskötete elsősorban felnőtt 
vadászélményeit foglalja egybe.  

1968-ban másodjára kap szívinfarktust. 1969 őszén az 
Akadémia mátraházi üdülőjében éri a következő rosszullét. 
Hetvenedik születésnapjának méltó megünnepléseként 
megkapja a Munka Érdemrend arany fokozatát. Betegsége 
közben egyre súlyosbodik, 1970. június 23-án, Budapesten 
örökre lehunyja szemeit. Szerettei, ismerősei, olvasói június 25-
én vettek tőle végső búcsút a Farkasréti temetőben.  

Fekete István született tehetség volt. Fekete Istvánt mint a 
természettel együtt élő, titkát ismerő, vele naponta találkozó 
ember élményei avatták íróvá. Új műfajt teremtett, amellyel a 
civilizáció révén a természettől eltávolodott embert újra 
természetközelbe tudta hozni. Életútját, munkásságát a 
következő, az írótól származó idézettel jellemezhetnénk: 
„Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt... s 
közben – megtaláltam a Hazámat.” 

(csl)
 

 

Dallal, muzsikával eredtek Reguly nyomába  
 
A Reguly-emlékévben vagyunk, 
ami tavaly ilyenkor kezdődött, 
július 11-én, Reguly Antal 200. 
születésnapján. Az idei év jelentős 
részét, augusztus 23-ig még az 
emlékévben töltjük, hiszen a 
halála napja augusztus 23. – 
mondta köszöntőjében Ruttkay-
Miklián Eszter, a zirci Reguly 
Antal Múzeum és Népi Kézműves 
Alkotóház igazgatója a helyi 
Barátság Parkban.  
 

Az emlékév programsorozatát 
derékba törte a koronavírus-járvány, 
ezért sok minden nem fért bele a 
mostani tervekbe, de így is igyekeztek 
mindent megtenni a méltó ünnepléshez. 
Ruttkay-Miklián Eszter kiemelte, hogy 
talán ami a zirciek számára is a 
leglátványosabb volt – és talán most is 
az – a városban, az a múzeum 
felújításának folyamata, hiszen tart a 

megújulás, és úgy látja, gyönyörű lesz 
majd a végeredmény. Nagy reményekkel 
tekintenek az új épület és az új 
kiállítások elé.  
 

 
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter köszöntője (Fotó: 
Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló)  
 

– Bezárt ajtók mögött is készültek a 
kiállítástervek, mint az egyik 
tudományos ismeretterjesztő hetilapban 
megkezdett sorozatunk – mondta. – 
Így, ha valaki érdeklődik Reguly Antal 

munkássága iránt, havonta olvashat egy 
országos hetilapban cikket. De lesz 
meglepetés könyvbemutatónk is, hiszen 
elkészült Csúcs Sándor Reguly-kötete.  

A tavalyi négynapos fesztiválhoz 
képest természetesen az idei csökkentett 
programot hozott, ám bensőségesre 
sikeredett, hiszen a nap hátralévő 
részében dallal eredtek az emlékezők 
Reguly Antal nyomába: fellépett a Zirci 
Városi Vegyeskar, Konrád Viktor és 
Király Dávid Palóc dudajáték és 
furulyaszóval örvendeztették meg az 
érdeklődőket, akik a HolddalaNap 
zenekar „Utazás mesével és dallal” című 
előadását is meghallgathatták.  

Közben, aki akart, hanti, manysi 
tetoválásmintákat készíthetett hennával, 
ugyanakkor mölkkyvel (finn kuglijáték) 
is lehetett játszani, de kézműveskedni is 
lehetett, akár finnugor mesékre.  
 

(Forrás: veol.hu/Juhász-Léhi István) 



8                         ZIRC ÉS VIDÉKE – CIVIL PÁLYA                                                         2020. július 17. 

 
Köszönjük 

 
 

A márciusban érkezett koronavírus-járvány szigorú 
karanténra ítélte városunkban is a 70 év feletti lakosokat. 
Különösen azokat érintette érzékenyen, akiknek távolabb 
élnek a rokonaik. Fontos volt az élet megszervezése, a 
folyamatosság biztosítása. 

 
A fenyegető hírek hatására bevásárlási roham 

bontakozott ki a tartós élelmiszereket árusító boltokban. De 
hát nem lehetett tudni, hogy a válság meddig tart. No, meg a 
készletek sem halmozhatóak a végtelenségig. 

 
Hallgattuk a híreket, és aggodalmunk egyre fokozódott: 

Mire számíthatunk? Ekkor a Városi Családsegítő Központ* 
került a látókörünkbe. Az ott dolgozók folyamatos 
támogatása tette számunkra kiszámíthatóvá, elviselhetővé a 
magunkra zártságot. Hetente két alkalommal telefonon 
felmérték a szükségleteinket, és a rá következő napon hozták 
a megvásárolt élelmiszert, gyógyszert stb. Szervezetten, 
pontosan, figyelmesen. Várható érkezésüket is előre jelezték 
telefonon. Maszkban, kesztyűben érkeztek, pontosan betartva 
a védőtávolságot. Furgonjuk érkezése kedves pillatanokat 
jelentett számunkra minden alkalommal. Az arcukat takaró 
maszkkal, sárga mellényükkel mintha csak egy álarcos bálból 
érkeztek volna. Kérdésünkre, hogy kik ők, egy pillanatra 
felhúzták maszkjukat, és láthattuk kedves mosolyukat. A 
következő pillanatban már megint hivatalos segítők voltak. 
Ők is, mi is a szükséges bankjegyeket és érméket kis műanyag 
tálkán adtuk át egymásnak. 

 
A segítő asszony-, lánycsapat így vált kedves színfolttá a 

karantén hosszú három hónapjában számunkra.  
 
A rászorultak nevében köszönjük a mosolyt, a jókedvet, 

ahogyan segítettek, amivel zökkenőmentessé tették életünket 
a karantén idején. Mindannyian megérdemlik, hogy itt a 
városi újságban kövérített betűkkel kiírjuk nevüket: 
 
 
 Koós Kata 

 Vankó Zoltánné Gabika 

 Tamaskovics Judit 

 Czigler Anita 

 Kovács Krisztina 

 Valler Szilvia 

 Vargáné Nagy Katalin 

 
 

Dr. Stadler Jenő 
 
* Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ – a szerk.  
 Dr. Stadler Jenő 
 
e-hulladék hegyek voltak az „ÖNO” udvarán 
 
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ a „Segítő Kezek Zirc” 
Alapítványon keresztül már nem először szervezett elektronikai 
hulladékgyűjtést. Az akció nem várt eredményt hozott, az idősek 
napközi otthonának udvarán ameddig a szem ellát, elektronikai 
cikkeket lehetett látni. Nagyné Fáró Katalin intézményvezető 
örömét fejezi ki, hogy ennyien éltek a szelektív gyűjtés adta 
lehetőséggel, ugyanakkor kéri a lakosságot, hogy már ne 
vigyenek oda több hulladékot, június 27-én lezárult az akció. 
Nyolc autóra volt szükség, hogy felszabadítsa az intézmény 
telephelyének udvarát az e-hulladéktól. Ha ekkora igény van rá, 
akkor egy másik időpontban majd újra megszervezik a gyűjtést.    

Baleset-megelőzési program 
Veszprémtől Csesznekig 
 
A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai 
motorkerékpárosokat láttak vendégül, majd közös 
túrát tettek a 82-es számú főút cseszneki pihenőjéig. 
A programmal párhuzamosan maratonfutó 
rendőrök és családtagjaik a főút Veszprém megyei 
szakaszán a közlekedési balesetekben elhunytak 
emlékhelyeinél gyújtottak mécsest. 

 
A biztonságos közlekedésről tartott előadást 

motorosoknak Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós, a 
Veszprémi Rendőrkapitányság balesethelyszínelője 2020. 
július 4-én a rendőrfőkapitányság színháztermében. Felhívta 
a figyelmet többek között arra, hogy közúti baleset 
bekövetkezése esetén a motorkerékpáros védelmére 
alapvetően a bukósisak és a motoros védőruházat 
szolgál. Ezek közül is legfontosabb védőfelszerelés a 
bukósisak, melynek fő feladata a fej és az agy védelme, az 
emberi fejet érő erőhatások energiájának elnyelése. 
Hangsúlyozta, hogy kizárólag a szabványoknak megfelelő, 
becsatolt, megfelelő méretű, repedés- és balesetmentes 
bukósisak nyújthat kellő védelmet. Ezt követően a 
rendezvény résztvevői rendőri felvezetéssel a cseszneki autós 
pihenőhelyig motoroztak, majd a tapasztaltabb motorosok 
hasznos, vezetéstechnikai tanácsokat adtak társaiknak. 

Ezzel párhuzamosan veszprémi rendőrök és 
hozzátartozóik egy kis csoportja futva indult el a 
rendőrfőkapitányság épületéből Csesznek felé a 82-es számú 
főút Veszprém megyei szakasza mentén sorakozó 
keresztekhez, emlékhelyekhez, melyeket halálos kimenetelű 
közlekedési balesetek helyszínein emeltek a hozzátartozók. A 
biztonságosan megközelíthető helyeknél a futók megálltak, és 
egy-egy elektromos mécses meggyújtásával emlékeztek az 
egykori tragédiák áldozataira. Volt, aki részben, volt, aki 
egészében teljesítette a közel 43 kilométeres távot. 

Mindkét program célja az idegenforgalmi idény 
lehetséges veszélyeire rámutató figyelemfelhívás volt, hogy a 
turizmus miatt még forgalmasabb, továbbá domborzati 
viszonyai és vonalvezetése miatt a motorkerékpárosok által 
kedvelt 82-es számú főúton 2020-ban ne következzenek be 
újabb tragédiák. 
 
 

 
 
Nagy távot teljesítettek, s közben megemlékeztek a közlekedési 
balesetek áldozatairól a veszprémi rendőrök és hozzátartozóik  
 

 
Fotók és információk: Veszprémi Rendőrkapitányság 



2020. július 17.                                                                                    ZIRC ÉS VIDÉKE                                                                                                        9 

 

Veszélyhelyzetben is az ellátottak mellett voltak  
 

Június végén a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központban is újraindult az élet 
 
A Segítő Kezek Háza boltja már május közepén 
újranyílt, a veszélyhelyzet megszüntetését követően 
pedig további szolgáltatások is újraindultak a Zirci 
Járás Szociális Szolgáltató Központban. Az ellátottakat 
a járványhelyzetben sem hagyták magukra, az 
óvintézkedések betartására pedig továbbra is figyelnek.   
 

– A veszélyhelyzet kihirdetését követően intézményünkre is 
szigorú szabályok vonatkoztak. A nappali intézményeket be 
kellett zárni, a különböző ellátásoknál pedig a személyes 
kontaktusokat kerültük, így a telefonos ügyintézés és gondozás 
került előtérbe, a védőnői szolgálatnál is. Ez meg is látszott a 
következő havi telefonszámlánkon – értékeli az elmúlt időszakot 
Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője.   

Nemcsak a számla emelkedett, a munkájuk is több lett ezzel, 
hiszen a nappali ellátás során csak egyszer kell elmondani 
mindent, ez esetben viszont külön-külön beszéltek mindenkivel. 
Az ellátottak között vannak egyedül élők, akik számára a 
külvilággal való kapcsolatot a „karantén” időszaka alatt szinte 
csak az intézmény jelentette, és kihívás volt számukra, hogy lelki 
értelemben kompenzálják a médiából érkező járvány-hírek 
ellátottakra gyakorolt hatását.  

A Bajcsy-Zsilinszky utcai Idősek Klubjában működő Horgoló 
Klub is szüneteltette működését, ami szintén nagy fájdalmat 
jelentett a tagok számára, ugyanakkor szép alkotások készültek 
az otthoni falak között, amit a virtuális csoportjukban meg is 
osztottak, inspirálva egymást az újabb és újabb remekművekre, 
és oldva egy kicsit a bezártságot, pozitív irányba fordítva a 
„Maradj otthon!” szürke hétköznapjait. A közös foglalkozások 
egyelőre kisebb létszámmal indulhattak újra, és tervben van egy 
kiállítás a klubtagok által készített tárgyakból.  

Az intézményvezető elmondja, a fogyatékkal élők számára a 
munkatársak szintén egy csoportot hoztak létre a legnagyobb 
közösségi oldalon, és napi szinten feladatokat küldtek ki a 
számukra, virtuális múzeumlátogatásra került sor, Anyák-
napjára verset tanultak, amit fel is mondtak a képernyőn 
keresztül, feladványokat kaptak és oldottak meg, amibe sok 
esetben a szülők is bekapcsolódtak. Látták egymást és az időt is 
sikerült hasznosan elütni együtt.   

A támogató szolgálat keretében a személyi segítés, idősek 
gondozása a járványhelyzet alatt is folyamatosan zajlott, hiszen 
vannak olyan ellátottak, akiket nem lehet magukra hagyni. 
Nagyné Fáró Katalin az óvintézkedésekre, a jogszabályok 
betartására minden esetben fokozottan figyelt, a szükséges 
védőeszközöket biztosította a kollégái számára. A szociális 
étkeztetés keretében napi kilencven adag meleg ebédet 
szállították házhoz, amiben nincs benne a nappali ellátás. Ez a 
szám azóta folyamatosan emelkedik, a mennyiség meghaladja a 
száz adagot. Az előírásoknak megfelelően éthordó helyett 
előrecsomagolt egyszer használatos ételszállító dobozokban 
szállították ki az ételt, ami továbbra is így marad. Azon 
igénybevevők részére viszont, akik az Idősek klubjából saját 
maguk veszik át és viszik haza az ebédet, ott ételhordóba történik 
az étel átadása, melyet az intézmény tálalókonyháján adagolnak 
ki. 

A fejlesztő foglalkoztatás sem szünetelt, e tekintetben is a 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően jártak el. Ugyan bizonyos 
eszközök házhoz szállítását nem tudták megoldani, de az anyag-
előkészítés otthon is zajlott. A veszélyhelyzet megszüntetését 
követően pedig újraindult a termelőmunka a Segítő Kezek 
Házában, a boltot már korábban, május közepén megnyitották.  

Az arcmaszkok varrását az önkormányzat finanszírozásával 
és megbízásából a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 
koordinálta a járvány alatt. Az intézményvezető tájékoztatása 
szerint körülbelül 5600 maszkot osztottak ki, és még továbbra is 
van igénylés a lakosság részéről. A szájat és orrot eltakaró 
kellékek java részét a koordináló intézmény és a Zirci Benedek 
Elek Óvoda és Bölcsőde varrta, besegítettek továbbá önkéntesek, 

valamint a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB munkatársai is. Első körben azokat látták el, akik 
folyamatosan dolgoztak a járvány alatt. Mintegy ötszáz maszk 
van még tartalékban.   

Nagyné Fáró Katalin arról is beszél, hogy ezt az időszakot 
kihasználták a belső terek fertőtlenítésére és az egészségügyi 
meszelésére. Erre ugyanis korábban nem nagyon volt lehetőség, 
esetleg egy-egy helyiségen tudták elvégezni a munkát. A 
pakolásban – nem kevés tárgyi eszközt kellett megmozgatni – a 
„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. munkatársai voltak a 
segítésükre. A selejtezésre, illetve a megtartott tárgyak 
rendszerezésére is sor került.      

Ezenkívül adminisztratív munkával, lázméréssel a 
háziorvosi szolgálatnál is besegítettek, amikor nem lehetett 
látogatni a rendeléseket, csak időpontos egyeztetést követően. Az 
egészségügyi ellátásokat illetően időnként nem volt mód a 
személyes kontaktus kerülésére, hiszen a védőnőknek az 
oltásokat be kellett adniuk, a kismamámat fel kellett venniük, de 
amit lehetett, azt telefonon intézték. A védőnői szolgálatnál és a 
központi orvosi ügyeletnél továbbra is figyelnek az 
óvintézkedések betartására, a várakozók számának 
korlátozására.  
 

 
Régi és új termékekkel is várja az érdeklődőket a Segítő Kezek 
Háza boltja – Nagyné Fáró Katalin mutatja a kínálat egy részét, 
mely az intézményben foglalkoztatottak keze munkáját dicséri 
 

A tavaly karácsonyi adománygyűjtést is arra a célra 
használták fel, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülőkön 
segítsenek. Az összegyűjtött – elsősorban élelmiszer – cikkekből 
van még, lehet hozzájuk fordulni segítségért, eddig tíz-tizenkét 
csomagot juttattak el az igénylők felé. Hoffer Ervin vállalkozó az 
intézményen keresztül burgonyaadománnyal segítette az arra 
rászorulókat.  

A járványhelyzet, a védekezésre történő ráfordítás az 
intézményre is jelentős többletköltséget rótt – összegez Nagyné 
Fáró Katalin. Ugyanakkor pozitívumként említi, hogy 
újraindulhatott az élet, mert a tartós otthonlét nagyon 
megterhelő volt, különösen az egyedül élők számára. A dolgozók 
és az ellátottak is örülnek, hogy végre kinyithattak és 
megkezdhették a munkát.   

– Itt szeretném megköszönni valamennyi munkatársamnak, 
hogy alkalmazkodtak az új helyzethez és új szempontok szerint is 
ellátták feladataikat, továbbá azt is, hogy olyan feladatokat is 
elvégeztek esetleg, ami nem tartozik szorosan a munkakörükbe, 
de fontosnak tartották a gondozottak és a város lakossága 
érdekében! – zárja gondolatait az intézményvezető.  
 

KG 
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Aláírás egy rozsdás szállodai tollal TRIANON 100 
 
Folyatjuk zirci polgárok tollából származó írásainkat a 
trianoni diktátum aláírásának 100. évfordulója 
alkalmából. A soron következő cikkből megtudhatjuk, 
hogy az akkori miniszterelnök cseszneki születésű volt, 
és talán egy kevésbé ismert történetre is fény derül. 
 

A trianoni békeszerződés (magyar forrásokban gyakran 
békediktátum, illetve kényszerszerződés, békeparancs) az első 
világháborút lezáró Párizs-környéki békeszerződések 
rendszerének részeként az első világháborúban vesztes 
Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik 
utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai 
(Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, 
Kína, Kuba, Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelország, 
Portugália, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és 
Cseh-Szlovákország) között létrejött békeszerződés, amely 
többek között az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt 
meghatározta Magyarország új határait és sok kis 
multinacionális államot hozott létre a birodalom helyett. A 
szerződést a felek budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16:32-
kor írták alá a versailles-i Nagy-Trianon kastély 52 méter hosszú 
és 7 méter széles folyosóján, a La galérie des Cotelles-ben.  

 
A szerződést végül a lényegében erre kinevezett Simonyi-

Semadam Sándor kormányának küldöttei, Drasche-Lázár Alfréd 
rendkívüli követ és Benárd Ágost keresztény-szocialista népjóléti 
miniszter írták alá 1920. június 4-én. Életbelépett 1921. július 
26-án, az ország törvényei közé beiktatja az 1921. XXXIII. t.-e. Az 
ország 282,870 km2 területéből Trianon csak 92,833 km2-t 
hagyott meg, 18 264 533 főnyi lakosságából pedig csak 7 980 143 
maradt. (Wikipédia.) 
 
Simonyi-Semadam Sándor Jenő (Csesznek, 1864. március 

23. – Budapest, 1946. június 4.) magyar 
ügyvéd és politikus, 1920. március 15. és 
1920. július 19. között Magyarország 
miniszterelnöke. Nagy műveltséggel, széles 
látókörrel bírt, tagja volt a Magyar-Japán 
Társaságnak és kutatta a keleti nyelveket. 
1864. március 23-án Cseszneken 
született egy római katolikus polgári 
családban. Apja, Semadam József (1827–
1905), a cseszneki kerület szolgabírója, 
állami hivatalnok. Anyja Hock Erzsébet. A 
Tanácsköztársaság bukását követően ívelt 

fel rövid ideig tartó politikai pályafutása: Magyarország 
miniszterelnöke 1920. március 15. és 1920. július 19. között volt. 
A miniszterelnöki poszton kívül, amelyre Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója nevezte ki, ideiglenesen belügy- és 
külügyminiszter is volt. A megbízást a tiszántúli választásokig 
fogadta el. Az ő kormánya kényszerült a súlyos 
következményekkel járó trianoni békeszerződés aláírására. A 
szerződés aláírása (amelyre előtte egyetlen kormányfő sem 
vállalkozott) és a tiszántúli választások után lemondott. 
Lemondását követően visszatért az ügyvédi pályához. 
Budapesten halt meg 1946. június 4-én hurutos tüdőgyulladás, 
szívbénulás következtében.  
 
Thordai Drasche-Lázár Alfréd (Dorog, 1875. június 15. – 

Meyerhofen, 1949. augusztus 28.) diplomata, 
politikus, író, a trianoni békeszerződés egyik 
aláírója magyar részről. 1920 júniusában a 
trianoni békeszerződés elfogadhatatlansága 
miatt lemondott békedelegáció helyett, Benárd 
Ágost társaságában őt jelölték ki rendkívüli 
követnek és megbízott miniszternek az 
aláírásra. Június 3-án érkeztek meg versailles-
i szállásukra és június 4-én, egy mindössze 
negyedórás ceremónia után, délután fél ötkor, 
Benárd után – aki állva írt alá – másodikként 
azt asztalhoz ülve látta el kézjegyével a 

dokumentumot. Vállalva mindennek politikai felelősségét, 

egészen 1922-ig folytatta diplomáciai karrierjét. 1930-tól az 
IBUSZ elnöke, 1932-től a budapesti lapok szindikátusának 
igazgatója volt.  
 
Vitéz Benárd Ágost (Budapest, 1880. január 3. – 
Balatonkenese, 1968. június 22.) orvos, keresztényszocialista 
politikus, a trianoni békeszerződés egyik aláírója az első 
világháborúban vesztes Magyar Királyság képviselőjeként. 
Legjelentősebb politikai tette a trianoni békeszerződés aláírása 
volt a kormány képviseletében Magyarország részéről 1920. 
június 4-én Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtitkár 

kíséretében. A tiltakozás és ellenállás 
gesztusaként állva írta alá a 
dokumentumot. A békeszerződés 
aláírása után tagja maradt a Teleki-
kabinetnek egészek annak bukásáig. 
Benárd Ágoston, miután a Bethlen-
kormányba már nem kapott 
meghívást, a Nép című jobboldali 
újság főszerkesztője lett, melynek 
hasábjain élénk publicisztikai 
tevékenységet is kifejtett.  

 
 
A trianoni békediktátum aláírása 
 

 
 
„Síri csendben fogadtak, és általános ügyelem közepette 
foglaltuk el helyünket. Millerand elnök kihirdette, hogy 
következik a magyar megbízottak által a békeszerződés 
aláírása. A ceremóniamester először hozzám lépett, és felkért, 
írjam alá a békét. Udvariasan hellyel kínált: – Prenez place, 
Exellence!, Benár – Merci beaucoup, Monsieur! – válaszoltam, 
amint udvariasan visszautasítottam a nekem átnyújtott 
dísztollat is, és állva, szinte oda se nézve, félvállról, a szálló 
asztalán talált és magammal hozott rozsdás, puhafa szárú 
tollal írtam alá a békeszerződést, majd családi pecsétes 
gyűrűmmel megpecsételtem. Azután otthagytam a tollat az 
asztalon. Majd meghatalmazott társam, Drasche-Lázár Alfréd 
írta alá. (Praznovszky Iván, a későbbi párizsi követ, aki a 
magyar békedelegáció főtitkára volt, még a szállóban 
felajánlott egy elég díszes tollat, amit erre a célra Budapestről 
küldtek. Érdekes, hogy a Hadtörténeti Múzeumban őrzik ezt a 
tollat, amivel állítólag aláírtuk a békeszerződést, de 
felvilágosítottam a múzeum vezetőjét, hogy nem ezt 
használtam!) Egész magatartásommal dokumentálni akartam, 
hogy a reánk kényszerített aláírásnak a magam részéről egyéb 
fontosságot nem tulajdonítok, azt nem ünnepélyes aktusnak, 
hanem reám nézve személy szerint és elsősorban nemzetemre 
nézve reánk kényszerített és így minket nem kötelező, megalázó 
aktusnak tekintettem.” – Benárd Ágost visszaemlékezése az 
aláírás tizedik évfordulóján, 1930-ban.  

 
Szeiler János 
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Dr. Szántó József (1926) 
zirci körorvos 

 
 

Dr. Szántó József nagyapja 
kismartoni kalaposmester volt, később a 
soproni bencéseknél kapott pedellusi 
állást. Három gyermeke született, egy 
ikerfiú pár és egy kislány. Az egyik fiú 
műbútorasztalos lett, az 1910-es években 
az általa készített gyönyörű 
szalongarnitúra ma Bében, a 
falumúzeumban látható. A másik fiú, 
Hotwagner Pál ajkarendeki esperes-
plébános, emlékét ugyancsak Bében őrzi 
a templomban egy Szent János kép. A 
fiúknál 26 évvel később született József 
édesanyja, Hotwagner Mária, aki később 
tanítónő lett. Ajkán tanított német-

magyar nyelven.  
Édesapja, Stark József (1897-1991) bébi származású. A 

tanítóképzőt Pápán és Budapesten végezte. Először Nagytevelen, 
majd 1924-től Borzaváron lett kántortanító. Ide hozta ifjú feleségét, 
akivel együtt sikerült beilleszkedni a borzavári faluközösségbe, 
kitűnő tanítók lettek. 1936-ban a nevüket Starkról Szántóra 
magyarosították. 1948-1958-ig, nyugdíjba vonulásáig Szántó József 
volt a borzavári nyolc tanerővel működő iskola igazgatója. 
Borzaváron egy fia és egy lánya született.   

Ifj. Szántó József a borzavári elemi iskola elvégzése után 
Veszprémben, a piarista gimnáziumban érettségizett. 1945-től 
Budapesten, az orvosi egyetemen folytatta a tanulmányait. A háború 
éppen befejeződött, sok nehézséggel kellett megküzdeni a romos 
Budapesten. A szálláson nem volt fűtés (reggelre a pohárban maradt 
víz befagyott az asztalon), nehezen kaptak ételt, a hazautazás Zircre 
körülményes volt. Ritkán jártak a vonatok, nemegyszer a vonat 
tetején, vagy a hátsó ütközőn ülve utaztak haza. Ilyen körülmények 
között kellett letenni a vizsgákat.  

A diplomáját 1952-ben vette át. Gyermekorvos szeretett volna 
lenni, de a honvédségtől katonai behívót kapott. Négy és fél évig 
szolgálta a hadsereget, ahol mindenféle orvosi feladatot el kellett 
látnia (még fogat is kellett húzni, amit addig csak elméletből ismert). 
Közben megnősült, felesége a zirci Hessz Magdolna lett, akit 
mindenki csak Csöpi néven ismer, zirciek ezreinek kedves tanító 
nénije volt. Ekkor még Veszprémben laktak. Két lányuk született, 
Ágnes és Márta.  

Dr. Szántó József 1956-ban leszerelt a katonaságtól, 
elhatározták, hogy Zircre költöznek vissza. Nagybátyja, dr. Stark 
Elek a zirci kórház szülész-nőgyógyásza hívta, a kórházban dr. Lux 
Sándor igazgató úr is szívesen fogadta, így 1956. december 1-jétől 
először a sebészeten, majd a belgyógyászaton segédorvosként 
dolgozott. Közben Koller dr. nyugdíjba készült, rábeszélte Szántó 
Józsefet, jöjjön a körzetbe. Ezt is elvállalta, így két helyen kellett 
helytállnia. Koller doktor hasznos tanácsokkal látta el, bevezette a 
mindennapos körorvosi praxisba. Amikor 1957. április 1-jén Koller 
dr. Budapestre ment, és mindent átadott neki, Veszprémből Zircre 
költözött a család. A körzetet hivatalosan 1958. szeptember 1-jétől 
helyettesként látta el. A két állás nagyon sok munkát jelentett, a 
kórházban sokszor kellett ügyelni, a körzetben éjszaka is hívták a 
beteghez. Így elhatározta, hogy csak a körzetet választja.  

A Szántó család az eddig a Koller doktorék lakta épület egyik 
részébe költözött, József Attila utcai bejárattal. A ház tulajdonosa 
Halász Ella volt, az ő férje, Veszely Géza építészmérnök tervezte saját 
részükre, kb. 1943-ban, de soha nem laktak benne. Az épület másik 
részében – két helyiségben működött a körzeti orvosi rendelő 
Bajcsy-Zsilinszky utcai bejárattal. Ebben az utcában járda nem volt, 
rossz idő esetén az orvosi váróhelyiségből úgy kellett kilapátolni a 
sarat. Házi vízvezeték volt, a kútból szivattyúzták a vizet.  

Eleinte három orvos rendelt itt, később kettő – a nagy létszám 
miatt a harmadik körzeti rendelést más helyen oldották meg. Évek 
elteltével készült el a kórház melletti rendelőintézet, ahol már helyet 
kapott a háziorvosi rendelés is. A körzetek száma négy lett, Szántó 
doktor Zirc 1. számú körzetének orvosa volt. A zirci napi rendelések 
mellett ellátta Borzavár, Porva és a környékbeli puszták lakosságát is 
heti két alkalommal. Látogatta az ott lakó fekvő betegeket, a 
gyerekeket, iskolaorvos is volt. Kezdetben kerékpáron, lovaskocsival, 
később már saját autóval. Ez az akkori utakon – különösen télen 
nem volt egyszerű. Volt olyan eset is, amikor a behavazott utakról ki 
kellett menteni. Mindkét községben a mostani lélekszámnak 
többszöröse volt a lakosság, Borzaváron 1200, Porván 800 ember élt. 
Megszervezte, hogy Borzaváron külön épületben rendelőt nyissanak 

(eddig a rendelési napokra a községi jegyző összeírta a betegeket, az 
orvosnak házhoz kellett menni), Porván is sikerült egy rendelő 
megnyitását biztosítani. A pusztákon az 1960-es években sokszor 
még nagyon elmaradott körülmények voltak, előfordult, hogy az 
otthon szülő asszony csak szalmán fekve hozta világra a gyermekét. 

Szántó doktor munkáját felkészült, lelkiismeretes, 
együttműködő munkatársai segítették, felnőtteknél egy asszisztens, 
egy körzeti nővér, iskoláknál, kismamáknál, csecsemőknél egy 
védőnő. Az első védőnő az erdélyi származású Nyitrai Mária (később 
Varga Gyuláné) volt, aki megszervezte a védőnői hálózatot Zircen és 
környékén. Beke Gyuláné Lenke kismamáknál, csecsemőknél, 
iskolában volt védőnő. A felnőtteknél asszisztens volt Török 
Mihályné (Manci néni), Szegvári Nándorné (Hugi), majd a kórházi 
sebészetről a körzetbe érkezett Jenei Béláné Erzsébet, aki 1983-ig 
látta el a teendőket, végül 1984-től Imre Zoltánné Molnár Mária 
dolgozott Szántó doktor mellett. Ekkortól a zirci idősek otthonában 
is rendelt heti egy alkalommal.  

Körzeti orvosi munkája mellett dr. Baranyai Lajos veszprémi 
bőrgyógyász kérésére napi két órában a járás bőrbetegeit is ellátta, a 
rendelést még nyugdíjba vonulása után is folytatta. A gyógyító 
munka mellett elsősegélynyújtó tanfolyamot tartott Borzaváron, 
Porván, beszámolókat írt munkájáról, megszervezte az egész járás 
hétvégi orvosi ügyeletét zirci székhellyel. (A hétköznapi éjszakai 
ügyeletet mindenki a saját körzetében látta el.). A zirci járás 
megszűnésekor ügyvezető főorvosnak nevezték ki. 1983-ban a zirci 
körzetben 46 ezer beteg kereste fel a rendelőket, 4200 alkalommal 
hívták ki az ügyeletes orvost, így dr. Szántó József ügyvezető körzeti 
főorvos javasolta, hogy szükség lenne egy ötödik körzeti orvosi 
praxisra. 

Magas szintű szakmai munkáját országos szinten is elismerték. 
1967-ben „Érdemes orvos kitüntetés”t vett át Budapesten. Több 
ízben (1975, 1986) kiváló munkáért kitüntetést kapott, „A haza 
szolgálatáért” arany fokozatát 1987-ben, „A Munka Érdemrend 
bronz fokozatát” 1989-ben, nyugdíjba vonulásakor kapta. A 
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 2012-ben Gyémánt 
diplomát, 2017-ben Vas diplomát vehetett át.  

A helyi elismerések sem hiányoztak. 1977-ben Barna Lajos 
iskolaigazgatóval együtt Zircen a törzsgárdajelvény arany fokozatát 
kapta. 1990. április 19-én Zirc város díszpolgári címet adományozott 
neki, 34 éven át Zircen folytatott kimagasló gyógyító 
tevékenységéért. 2015-ben „Borzavár község díszpolgára” címmel 
jutalmazták.  

Nyugdíjasként is aktív, sokat olvas, követi az eseményeket, 
szívesen kertészkedik. A már 65 éve házas Szántó házaspárt, a doktor 
urat és Csöpi nénit Zircen általános megbecsülés és megérdemelt 
szeretet veszi körül. 

Köszönet a segítségért és a családi fényképek közlésének 
lehetőségéért a Szántó házaspárnak.  

 

 
Dr. Szántó József a családjával és a szüleivel 1961-ben 
 
Irodalom 
 
 Agócs Gézáné: ”Az ifjúság a nemzet virága.”= Napló, 1961. január 22. 
 Agócs Gézáné: Megalakult a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete Borzaváron. 

=Középdunántúli Napló, 1960. február 13. 
 Bakonyi József: A mi Borzavárunk. – Borzavár Önkormányzat, 2018. 
 Hajba Ferenc: A falu lelke, esze, szolgája. = Napló, 1985. március 18. 
 Hajba Ferenc: Akiknek egy életen át csengettek. Szántó József, = Napló, 1979. 

október 24. 
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HIRDETÉS 
 

MOST ÉRDEMES NAPELEM RENDSZER 
KIÉPÍTÉSÉN GONDOLKOZNI! 

 
 

 
 

Ha most tervezi napelem-rendszer 
felszerelését családi házára, a legjobbkor teszi: 
folyamatosak a kedvező feltételű pályázatok, 
ráadásul egy hatalmas tapasztalattal rendelkező 
céget tudunk a figyelmébe ajánlani: a veszprémi 
Solar-Rendszerépítő Kft. munkatársai a 
tervezéstől a kivitelezésig segítenek Önnek. 

 
A Solar-Rendszerépítő Kft. az elmúlt 15 év 

alatt több mint 750 ezer napelemet telepített 
itthon és külföldön. Jelenleg 35 saját 
alkalmazottal dolgoznak, családi házakat, ipari 
csarnokokat, és földi telepítésű erőműveket 
építenek. A cég a legkorszerűbb gépekkel, 
szerszámokkal, anyagokkal dolgozik, követve az 
újdonság és a folyamatosan bővülő igényeket 
napra készen. 

 
Az évek alatt legmagasabb minőséget 

előállító európai és ázsiai gyártókkal kerültek 
közvetlen kapcsolatba – LG, Sharp, Fronius –, 
melyekkel egyben megbízott képzett szerviz 
partnerek is lettek. A Dunántúli régióban 
például az LG napelemek legnagyobb 
képviseletét látják el. 

 
A megrendelőnek csak az elképzelését kell 

megfogalmaznia, a Solar-Rendszerépítő Kft. 
teljes körű szolgáltatást nyújt: minden 
elkötelezettség nélkül előzetesen felméri az 
igényeit, elkészíti a kalkulációt, ezt követően 
pedig a hitelpályázat megírásától kezdve az 
engedélyezésen át az anyagbeszerzésig és a 
kivitelezésig minden feladatot elvégez a 
legmagasabb minőségben. 

 
– A lakosság és a cégek egyre inkább ezt az 

energiaforrást választják, mert környezetkímélő, 

olcsó és most, hogy pályázat is igényelhető 
hozzá, a korábbinál is jobban kifizetődő  
napelemekkel előállítani a család, illetve a cég 
számára szükséges elektromos energiát - mondja 
Szakos Ferenc, aki társával, Puha Tamással 
hozta létre a Solar-Rendszerépítő Kft.-t. 

 
– Az elmúlt tíz év alatt kevesebb mint a felére 

csökkent a rendszer ára, miközben a technológia 
jelentősen fejlettebb lett. A rendszer bekerülési 
költsége 8–10 év alatt térül meg, az azt követő 
20-25 évben ingyenes lesz a megrendelő 
számára a villamos energia fogyasztás, ez 
természetesen a minőségi anyag összeállításra 
vonatkozik. 

 
A jelenlegi lakossági támogatási formában 10 

százalékos előleggel és egyéb ráfordítás nélkül 
igényelhetnek nulla forintos hitelt a 
megrendelők, ezután 1-1,5 hónap alatt 
szolgáltatói és banki  ügyintézéssel együtt 
elkészítjük, beüzemeljük a rendszereket. 

 
– Tudni kell, hogy személyre szabott 

konstrukcióval a hiteltörlesztő részlet kevesebb 
lehet, mint a megrendelő korábbi havi 
energiaszámlája – mondja a szakember. – Ha 
minőségi anyagokból építünk jó rendszert, akkor 
pedig garantált a plusz tíz év ingyen energia. 

 
Azt, hogy a lakosság mennyire elkötelezett a 

költségkímélő megújuló energia mellett, 
mutatja, hogy a cég felé egyre több megrendelés 
érkezik. 
 
Solar-Rendszerépítő Kft.  
+36 30 298 55 85 
+36 70 638 2339 
info@solar-re.hu 
www.napelemveszprem.hu 
8200 Veszprém, Budapesti 
út 75. 
 
 
A SOLAR-RENDSZERÉPÍTŐ KFT. állami 
támogatással történő családi házas 
napelem rendszerek kiépítésének 
lehetőségéről tart előadást. Helyszín és 
időpont: Békefi Antal Városi Könyvtár 
Közművelődési Klubterem (Zirc, József 
Attila u. 1.), 2020. július 23. 17.00. 


