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BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVAS ÓNKNAK!

„Zirc Város Elismerő Oklevele”
kitüntetésben részesült Ivanovics Imre
(7. oldal)

A működőképesség megőrzése mellett fejlődött a város
Ottó Péter polgármester mondta ezt beszédében, a
Városházán megtartott Újévi Fogadásán.
Hangsúlyozta, hogy az intézmények magas színvonalú munkát
végezve állnak a köz szolgálatában, az ott dolgozók
lelkiismeretesen végzik a munkájukat. A helyi gazdasági élet
szereplői folyamatosan a fejlődés útját próbálják járni, ezáltal
munkahelyeket hoznak létre, megélhetést biztosítanak Zirc és a
térség családjai számára. Az önként szerveződő civil
szervezetek szintén fontos szerepet játszanak a város életében,
nagyon sok feladatot látnak el. Városunk vezetője a 2018-as
évet is értékelte, mint azt elmondta, Zirc Városi Önkormányzat
az elmúlt esztendőben 7 TOP-os projekt megvalósításába
kezdett bele, melyek összköltsége másfél milliárd forintos
beruházási értéket képvisel. Három projekt esetében a
kivitelezési munkák időszakában járunk: a Zirci Benedek Elek
Óvoda és Bölcsőde beruházása remélhetőleg a közeljövőben
befejeződik, a szomszédságában lévő parkoló már elkészült.
Energetikai fejlesztésen megy keresztül a nevelési intézmény,
tornaszoba, melegítő konyha kerül kialakításra és az óvodai
eszközök, utcai bútorok telepítése is megtörténik. A Zirci Járás
Szociális Szolgáltató Központ védőnői fejlesztését célzó projekt
is a kivitelezés szakaszában van, a szociális alapszolgáltatások
fejlesztésére irányuló beruházás esetében – mely az Idősek
Napközi Otthonának felújítását, bővítését, tetőtér-beépítését,
energetikai korszerűsítését foglalja magába – kivitelezői
szerződéssel rendelkezik az önkormányzat. A szintén e projekt
keretében beszerzett mikrobusz pedig a feladatellátást fogja
segíteni. A polgármester beszélt arról is, hogy az elmúlt év igen
jelentős út- és járdafelújításokat hozott városunk életében.
Kormányhatározat értelmében jutott hozzá az önkormányzat 75
millió forintos fejlesztési forráshoz, amely kiegészítésre került a
Belügyminisztérium pályázatán elnyert 14 millió forintos
támogatással, valamint az önkormányzat által vállalt önerővel,

így összességében közel száz millió forintos útfejlesztést tudott
a város tavaly megvalósítani. Az évértékelésről és az idei
tervekről bővebben a 3. oldalon olvashatnak.
Palkovics Jánosné, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
titkársági referense Aranyosi Ervin Újévi szonettjével
köszöntötte a vendégeket, s vezette a műsort. Nagy sikerű
koncertet adtak a Zirci Fúvósok Karácson Zoltán művészeti
vezetésével. A komolyzenei művek mellett felcsendültek
könnyűzenei slágerek is, remek hangulatot teremtve az év
nyitányaként. Kitüntetés átadására is sor került, Ivanovics Imre
„Zirc Város Elismerő Oklevelét” vehette át az önkormányzattól,
melyet Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az Emberi
Kapcsolatok Bizottság elnöke adott át. A kitüntetésben
részesülő személy méltatását Csaba Lilla ismertette.
Az Újévi Fogadás dr. Kovács Zoltán országgyűlési
képviselő pohárköszöntőjével zárult.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Körkérdés: Van-e újévi fogadalma, tűzött-e ki célokat, terveket maga elé?

Kovács Attila
(ügyvezető, Látogatóközpont)

Géring Klára
(tanár, karnagy)

Varga János
(vállalkozó, klubelnök)

– Nem szoktam fogadalmakat tenni, persze
vannak olyan elképzeléseim, amiket szeretnék
megvalósítani. A menyasszonyommal két
évvel ezelőtt vásároltunk családi házat, és
célunk, hogy minél komfortosabbá, számunkra
megfelelővé tegyük a „fészkünket”. Az esküvő
is a terveink között szerepel, és szeretnénk
majd idővel gyermeket vállalni. Fiatalabb
koromban versenyszerűen sportoltam,
manapság az egészségemre való tekintettel
arra figyelek, hogy a heti két mozgás
meglegyen. Kutyatartó vagyok már lassan tíz
éve, és azt szoktam mondani: „a kutyámnak
szüksége van a mozgásra, nekem meg nem
árt”. Emellett hetente egyszer rendszeresen
focizok, alkalomadtán korcsolyázom, és síelni
is járok Eplénybe. A szezonban egyszer a
barátaimmal egy külföldi síterepet is meg
szoktunk látogatni.

– Olaszfaluban vagyok most osztályfőnök,
van egy belevaló kis csapatom. Nagyon
élvezem a dolgot. Közös programokat
tervezünk, korcsolyázást, síelést, nyáron
pedig zánkai táborozást. A tavaly alakult
Csemete Kórusnak szeretnék minél több
fellépési lehetőséget. A Zirci Városi
Vegyeskórussal a nyáron Prágába
készülünk egy fesztiválra, jó lenne erre az
utazásra a gyerekeket is magunkkal vinni.
Várjuk az új tagokat, szükség van
fiatalokra. Három koncertes bérletet adunk
ki az idén, ami újdonság a város életében.
Utazási tervek? A hetedikesekkel Erdélybe
kirándulunk, a hatodikosaimmal erdei
iskolába megyünk. A családdal szívem
szerint Egerbe utaznék.

– Elkezdődött az újév, amit több ember
felhasznál arra, hogy fogadalmat tesz. Azt
gondolom, hogy nem feltétlenül a dátum
számít, hanem az elhatározás: ha valamit
másképp szeretnénk csinálni, azt megtehetjük
évközben is. Vállalkozásom mellett a tavaly
alakult Zirc Kerékpár SE elnöki tisztségét is
betöltöm, és versenybíróként is ténykedem.
Mindez így együtt soknak tűnhet, de én hiszek
abban, hogy ha ezt jól egymás mellé tudjuk
tenni, felállítunk egy rendszert, megfelelő
időbeosztást, fontossági sorrendet, akkor
kezelhető lesz. Az egyesülettel szeretnénk
fejlődni, különböző programokat szervezni a
gyermekeknek, állandó edzéshelyet is
keresünk. Mindenkit biztatok a mozgásra,
hogy sportoljon valamit, kezdje el akár már
ma!

(kg)

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

F E L H Í V Á SA
hó-eltakarításra és síkosság-mentesítésre
A Zircen uralkodó téli időjárási viszonyok miatt  a közterületek
tisztántartására vonatkozó helyi rendelet alapján  kérjük az
érintett magánszemélyek, az intézmények, az üzletek és
vállalkozások tulajdonosainak szíves közreműködését a hóeltakarítás és jégmentesítés elvégzéséhez. Kérjük, hogy a
balesetek elkerülése érdekében gondoskodjanak az ingatlanaik
előtt lévő közterületeken a hó és jég mihamarabbi
eltakarításáról, a járdák síkosság-mentesítéséről. A közutak
tisztítását végző hókotrók mozgásának megkönnyítése végett
kérjük az érintetteket, hogy járműveikkel lehetőség szerint ne az
utak mellett parkoljanak!
Köszönjük szíves együttműködésüket!

Pályázati felhívás lakótelkek értékesítésére!
Zirc Városi Önkormányzat értékesítésre meghirdeti az 1796/3 hrsz-ú
(Álmos köz); a 2358/13 és 2358/14 hrsz-ú (Győri utca) lakótelkeit.
A pályázati kiírás megtekinthető a www.zirc.hu városi honlapon
vagy a Zirci Közös Önkormányzati Városüzemeltetési Osztályán.
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A működőképesség megőrzése mellett fejlődött a város
(Folytatás az 1. oldalról)

2018
A városvezető sorolta tovább a
városunkba érkező pályázati forrásokat:
a Kubinyi Ágoston Program keretében, 13
millió forintos támogatással, önkormányzati
önerővel kiegészítve 15 millió forintos
fejlesztést sikerült megvalósítani a Reguly
Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóházban,
befejeződött
a
népi
kismesterségek műhelyeinek a felújítása.
Két és fél millió forintos pályázati
támogatásból újult meg a Hősök
emlékműve és annak környezete. Az
önkormányzat mintegy tíz millió forint
értékben, saját forrásai terhére tudott
elvégezni kisebb út-, áteresz-, híd- és
csapadékvíz-elvezető
rendszer
fejlesztéseket a város területén. Sportcélú
fejlesztés is történt, a III. Béla Gimnázium
mögötti aszfaltburkolatú sportpálya helyén
műanyag-borítású kézilabdapálya került
kialakításra palánkkal, labdafogó-hálóval a
Magyar
Kézilabda
Szövetség
beruházásában.
Ottó Péter polgármester nemcsak az
önkormányzati beruházásokat tartotta
fontosnak megemlíteni, hanem egyéb,
szolgáltatók
és
intézmények
által
megvalósított fejlesztéseket is. Így például
a Bakonykarszt Zrt. több mint 66 millió
forint
értékű
beruházását,
melynek
keretében kilencszáz méter hosszon
ivóvízvezeték-csere, 120 méter hosszú
szakaszon pedig a szennyvízcsatorna
rekonstrukciója történt meg. Megemlítette
azt is, hogy a Kossuth utcai munkálatok
során, a Kistemplom melletti területen
Árpád-kori leletekre bukkantak, melyek a
korábbi leletanyaggal együtt bizonyítják
Zirc jelentőségét a kezdetektől. „2018-ban
nagyságrendileg 350 millió forint értékű
beruházás valósult meg Zirc városában,
mely az önkormányzati vagyont gyarapítja”
– emelte ki áttekintésében a városvezető.
A Veszprémi Tankerületi Központ négy
iskolája közös uniós pályázataként a Zirci
Reguly
Antal
Német
Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolában mintegy
húsz millió forint értékben került, illetve
kerül sor IKT-eszközök beszerzésére és a
pedagógusok
továbbképzésére.
A
tankerületi központ beruházásában került
sor az “A” épület fűtési rendszerének
korszerűsítésére
és
a
“B”
épület
tornatermének felújítására, ami közel hat
millió forintos összeget jelent. Társadalmi
összefogásnak
köszönhetően
pergola
létesült az iskola „F” épületének udvarán.
A PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája
és Kollégiuma is sikeres pályázatok sorát
valósította meg. Összességében több mint
húsz millió forintot nyertek el az Erasmus+
és a Határtalanul program keretében
tanulóik külföldi szakmai gyakorlaton
történő
részvételére,
határon
túli
magyarlakta területekkel történő kapcsolat
építésére,
fejlesztésére,
középiskolák

közötti együttműködések kialakítására. A
szakképzési rendszer átfogó fejlesztésére
kiírt GINOP-pályázaton nyolcvan millió
forint értékű projektet valósíthatnak meg.
Szintén uniós pályázat keretében valósult
meg az intézményben napelemes rendszerek
kialakítása. A megyében első iskolaként
nyerték el a „Fogyasztói Tudatosságra
Nevelő Iskola” címet.
2018-ban került átadásra a Zirci Erzsébet
Kórház-Rendelőintézet több mint száz
millió forint értékű projektje, a parkolóban
megépített
napelemes
erőmű.
A
betegbiztonságot növelő projekt majd száz
millió forintos összegben valósul meg. Az
év végén célegyenesbe érkezett a kórház
nagyrészt saját forrása terhére megvalósuló
300 milliós beruházása a Krónikus
Belgyógyászati Osztály bővítésére. A
polgármester kiemelte, hogy a zirci
egészségügyi intézmény adósságmentesen
működik már sok-sok év óta, és a dolgozóit
is igyekszik megbecsülni.
A
városban
szolgálatot
teljesítő,
megkülönböztetett
jelzést
használó,
„kékfényes” szervezetek mindegyikére
nagymértékű eszközfejlesztés volt jellemző
az elmúlt évben. A Zirci Mentőállomás
modern
eszközökkel
felszerelt
új
esetkocsival
gyarapodott.
A
Zirci
Önkormányzati Tűzoltóság egy finnországi
kapcsolat
révén
újszerű
gépjárműfecskendővel
gazdagodott
és
pályázati forrásból több millió forint értékű
eszközfejlesztést valósított meg. A Zirci
Rendőrőrsön három új személygépkocsit
állítottak szolgálatba. Szintén állami
támogatással e-töltőállomás is létesült a
Rákóczi téren az elektromos járművel
közlekedők
számára.
„Összességében
elmondható, hogy a közszférát érintő,
megvalósított fejlesztések értéke 1 milliárd
forintot meghaladó összegű volt a múlt
évben” – mutatott rá a városvezető.
Az értékelő beszéd kitért a magán- és a
vállalkozói szektor fejlesztéseire is,
amelyek szintén jellemzőek voltak az
elmúlt évre. – A helyben működő
vállalkozások is sok száz millió forint
értékű
csarnoképítési,
korszerűsítési,
eszközbeszerzési beruházásokat valósítottak
meg. A magánszemélyek esetében pedig
elmondható, hogy a családi házak,
társasházak, új lakások, lakóépület-bővítési
beruházások száma – Zircen is – évről évre
nő a kormányzat ösztönző, otthonteremtési
programjainak hatására. Munkanélküliek
helyett egyre többet hallhatunk a
munkavállalók hiányáról, amely a további
fejlődés gátja. A munkanélküliek aránya
Zircen novemberi adatok alapján 1,79
százalékos, ami azt
jelenti, hogy
városunkban 4684 munkavállaló képes
lakosból 84 fő volt nyilvántartva
álláskeresőként. Ottó Péter polgármester a
statisztikai adatok mellett kiemelte azt is,
hogy a Zirci Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya különböző programok keretében
támogatja a munkahelyek létrejöttét,
megtartását.
A fejlesztések mellett a megvalósult
programokról, ünnepekről, napvilágot
látott kiadványokról is szólt városunk

vezetője. Mindenek elé helyezte Zirc
újraalapításának 300. évfordulóját, amely
napjainkra
is
hatással
van.
Testvértelepüléseink közül Barót, Dercen és
Pohlheim küldöttségei látogattak el hozzánk
az elmúlt évben. Zirc és a térség hírnevét
öregbítő eredmények születtek a Nemzeti
Regattán és a Nemzeti Vágtán. Az év
közepén újraindult a Zirc és Vidéke újság,
megjelent a Dubniczay István hantai
prépostról szóló helytörténeti kiadvány és
több falinaptár is napvilágot látott az év
végén. Decemberben ünnepélyes keretek
között felavatásra került a Fekete István
írónak emléket állító alkotás.

2019
A
visszapillantást
követően
az
előretekintés következett. A még nem a
kivitelezés szakaszában tartó projektek
esetében kész és engedélyezett tervekkel
rendelkezik az önkormányzat, a kivitelezőkiválasztási eljárások indítása folyamatban
van. Az eredményes közbeszerzéseket
követően elindulhat a Reguly Antal
Múzeum főépületének fejlesztése, bővítése,
szabadtéri színpad kialakítása Hosszúréten,
az áruház mögötti parkoló megépítése,
lovas- és kerékpáros túraútvonal kialakítása,
helyi termelői piac létrehozása, a Rákóczi
tér apátság előtti térrészének fejlesztése.
Továbbá a Zirc-Kardosrét kerékpárút
megépítése, a buszpályaudvar kiszolgáló
épületének fejlesztése, az Alkotmány utca
közlekedésbiztonsági
fejlesztése,
gyalogátkelőhelyek létesítése a 82-es
főúton, buszöblök kialakítása a Deák Ferenc
utcában, buszvárók telepítése a város több
pontján és remélhetőleg az általános iskola
energetikai beruházása is.
Az elmúlt évben a Belügyminisztérium
pályázatán 15 millió forintos támogatást
nyert el a város, melynek felhasználásával
az idei esztendőben is folytatódhat a
belterületi utak, járdák felújítása. Az
Alkotmány utcai sportpálya területén állami
támogatásból sportpark kerül kialakításra,
szintén állami beruházásban várhatóan
megkezdődik az új tanuszoda kivitelezése.
Benyújtott és elbírálás alatt
lévő
pályázatokkal
is
rendelkezik
az
önkormányzat, többek között Akli városrész
szennyvízkezelésének megoldására 146
millió forint forrásigénnyel és az
önkormányzat által iparterület-fejlesztési
céllal megvásárolt ingatlan fejlesztésére 263
millió forint forrásigénnyel. Városunk
szerepel a kézilabda munkacsarnok
fejlesztés tervezett helyszínei között is,
remélhetőleg ezen a területen is az
előrelépés éve lesz az idei.
Ottó Péter polgármester végül köszönetet
mondott mindenkinek a város érdekében
kifejtett
tevékenységéért,
az
együttműködésért,
jó
szándékért,
segítségért, s azt kívánta, hogy ezt a jó
szokásukat őrizzék meg az idei évben is,
legyenek partnerek a közös célok
elérésében.
(kg)
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Játékosan és jótékonyan zárult az Óév
Az önkormányzat által meghirdetett helytörténeti kvíz, az internetes „Úti élmények,
bakonyi kalandok” nyereményjáték és a két zirci civil szervezet támogatását célzó
jótékonysági akció nyerteseit is kisorsolták az elmúlt év végén.
Zirc
Városi
Önkormányzat
idén is
meghirdette játékfeladványát, melynek ezúttal
helytörténeti vonatkozása volt. A helyes
válaszadók között három „Zirc anno… 2019”
naptárat sorsoltunk ki, melyet a kiadvány
szerzője, Müller Anikó ajánlott fel. „Melyik az a
királyunk, aki itt halt meg Zircen, az egykori
királyi udvarházban? Hol van a sírja és miért
éppen ott?” – szólt az első kérdés a városi
honlapon és a Zirc és Vidéke újságban megjelent
feladványban. A második kérdésben arra
kerestük a választ, hogy milyen madár látható a
Müller Anikó támogató húzta ki a nyertesek nevét ciszterciek címerében és minek a jelképe. A
harmadik kérdés is heraldikai témájú volt, a
városi címer zöld mezőben lévő alakzatának eredetét kellett megfejteni. A válaszokat be
lehetett küldeni elektronikusan és a papír alapon történő leadásra is lehetőség nyílott a városi
könyvtárban. A játékban résztvevők valamennyien helyes válaszokat adtak, közöttük három
„Zirc anno… 2019” naptárat sorsoltunk ki. A nyertesek nevét Müller Anikó, a játék
támogatója húzta ki, ők: Barcsai Gáborné, Dobrókáné Prótér Teréz, Hack Márton. I. András
király halt meg Zircen 1060-ban, itt ravatalozták fel, majd szállították Tihanyba, az általa
1055-ben alapított bencés monostorba. A ciszterciek címerében a darumadár látható, amely a
hűség jelképe (átvitt értelemben a szerzetesek mintegy őrködnek a hívek lelke felett). A város
címerében, a zöld mezőben lévő alakzat pedig a középkori templom pillérkötegének
illusztrált keresztmetszete. Valamennyi helyes válaszadónak gratulálunk a megfejtésért! (kg)
December 8-án kezdődött az a fenyőfavásár, ahol az Erdélyi Baráti Kör Egyesület és a
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület a zirc.blog.hu információs portál kezdeményezésére
invitálta közös adományozásra azokat, akik fenyőfát vásároltak Nagy Zoltán fenyőfaárus
vállalkozónál. Nagy Zoltán maga is 100-100 forint támogatást adott eladott fenyőfánként a
két egyesületnek. Hihetetlen összegű támogatás érkezett így a két civil szervezetnek, hiszen
az eladott fenyőfák után összesen 48 700 forint gyűlt össze, míg magánszemélyek
támogatásából 5580 forint. És, mert ajándékot kapni jó, de, mert ajándékot adni még jobb, az
egyesületek is az ajándékozás mellett döntöttek. Így, aki a karácsonyfának szánt fenyő
vásárlását követően a nevét, címét tartalmazó cédulát bedobta december 22-én 12 óráig az
erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba, sorsoláson vett részt december 22-én, szombaton
délután három órakor a Zirciek Adventje – „Karácsonyi regölős” program keretében a
Rákóczi téren. A három darab 2019. évi naptár nyertesei a következők: „Zirc anno…” –
Müller Anikó naptárát Jakab Károly csetényi lakos nyerte, „Zirc és a Bakony” – Kaufmann
Ferenc naptárát a zirci Kovács Eszter, míg a Zirc Városi Önkormányzat által kiadott
falinaptárt a dudari Kovács Péter nyerte. Az egyesületek a vállalkozótól és a civil
személyektől kapott támogatást a 2019. évi feladataik megvalósítására fordítják majd,
melyekkel – reményeik szerint – hozzájárulnak a
zirci és a Zircre látogató személyeknek,
szervezeteknek
szánt
élménydús
programkínálathoz.
Köszönik
mindazon
személyek támogatását, akik valamilyen módon
– akár fenyőfa-vásárlással, akár készpénzadománnyal – hozzájárultak a sikerhez. Külön
köszönik a zirc.blog.hu működtetőjének és Nagy
Zoltánnak ezt a kezdeményezést, amely ismét
megmutatta, hogy: „Jót tenni könnyű, ha sokan segítenek!” (Koósné Stohl Ilona)
Az „Úti élmények, bakonyi kalandok” című nyereményjáték sorsolása is megtörtént a
Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban a város intézményvezetőinek a közreműködésével. A
felhívásra összesen harminc pályamű érkezett, a szebbnél szebb fotók megtekinthetők Zirc
város honlapján és a ZIRC-Turizmus Facebook-oldalon is közzétételre kerültek. A beküldők
között a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának családi belépőit, Ösvénytaposó
túramozgalom csomagot, két fő részére szóló Bakony-Balaton kártyát, a Szent Mauríciusz
Monostor gyógynövénycsomagját, Müller Anikó által felajánlott „Zirc anno… 2019” naptárt
és a Zirc Városi Önkormányzat által felajánlott „Zirc 2019” falinaptárt sorsoltak ki. A
nyertesek: Baán Irén, Bőczy Barbara, Gregorits Hilda, Károlyi Adrienn, Keserű Rebeka,
Lakner Gergő, Libis Kinga, Mürkl Mónika, ifj. Nagy Bálint, Salamon Kinga. Ezúton is
gratulálunk a nyerteseknek, minden nevezőnek köszönetünket fejezzük ki a részvételért,
egyben köszönjük a sok szép úti élményt, bakonyi kalandot, a felajánlóknak pedig a
támogatását! (Hevesiné Németh Mariann)
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„Vérbeli” ajándék és
disznótoros menü
Harmadik alkalommal rendezte meg a
Magyar Vöröskereszt Zirci Területi
Szervezete a Disznótoros Véradást
karácsony előtt.
A mindig is fontos, életmentő adomány
ilyenkor
egyfajta
ajándékként
is
felfogható, amit nem lehet ugyan a fa alá
tenni, de nem is lehet elégszer
megköszönni. A területi szervezet mégis
mindent elkövet annak érdekében, hogy
méltányolja a véradók tevékenységét. A
disznótoros véradást elsőként találták ki
az országban, a kezdeti siker után a
folytatás is hasonlóképp alakul. –
Ötvenöt véradónk volt, ami nagyszerű
teljesítmény a zircieknek köszönhetően.
Ebből négy egység vért egy zirci
bácsinak gyűjtöttünk – mesélik az
esemény főszervezői, Magyar Lászlóné
területi vezető és Csombor Mariann
önkéntes.
A
véradók
mellett
természetesen
nem
felejtik
el
megemlíteni támogatóikat sem, akikre
mindig számíthatnak: száz-száz adag
hurkát és kolbászt kaptak a Vezir-Hús
Coop Kft-től, így azokat a véradóikat is
meg tudták kínálni, akik egész évben
önzetlenül segítenek, de most nem tudtak
vért adni. Ezen kívül az OVSZ
Veszprémi Vérellátó dolgozóit is
megvendégelték a finom disznótoros
menüből. A Patkó Vendéglő a sütésben
és a melegen tartásban segített, a
bakonyoszlopi Wolf Pékség tíz kiló
kenyérrel és két kiló pogácsával segítette
az akció sikerét. A zirci Tesco-áruház
jóvoltából meglepetéssel is tudtak
kedveskedni a véradóknak, karácsonyi
szakácskönyvet
vihettek
haza
valamennyien. Az utolsó három véradó
meglepetéscsomagot is átvehetett.

A képen Bácsi Tamás átveszi megérdemelt
jutalmát Magyar Lászlóné területi vezetőtől

Nem
feledkeznek
meg
állandó
partnerükről, a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
intézményéről sem, amely ezúttal is
biztosította a helyszínt a véradáshoz. –
Nem győzzük elégszer megköszönni
véradóinknak az önzetlenségét, hogy az
ünnepi rohanásban is jutott idejük
nyújtani a karjukat és segíteni beteg
embertársaiknak – mondják a szervezők,
akik emellett külön köszönetüket fejezik
ki a disznótoros véradás támogatóinak.
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PROGRAM AJ ÁNLÓ
Előadás baleset-megelőzésről, sérülések ellátásáról
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja január 24-én 9.30
órakor a Békefi Antal Városi Könyvtár közművelődési klubtermében előadást
szervez "Háztartási balesetek megelőzése, sérülések ellátása" címmel.
Előadó Borbély József mentő szakápoló. A szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

IX. Zirci Farsangoló Bál
2019. február 9. (szombat), 19.00 óra, PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola
tornacsarnoka (Zirc, Alkotmány u. 16.). Zenél a Régió Zenekar, sztárvendég
Peter Srámek, ceremóniamester Csizmadia Géza. Jegyek korlátozott számban,
elővételben vásárolhatók a Békefi Antal Városi Könyvtárban (Zirc, József A.
u. 1.). A belépőjegy ára vacsorával 5000 Ft/fő, vacsora nélkül 3000 Ft/fő.

Görgessük együtt kövérre a könyvtári hóember pocakját!
Január 31-ig még tart a Békefi Antal Városi Könyvtár téli olvasópályázata
gyermekek számára. Aki elolvas egy könyvtári mesekönyvet, regényt,
verseskötetet, az feltehet a könyvtári hóember hasára egy hógolyót a
nevével. Az iskolások mellett nevezhetnek óvodások is, sőt, kisebbek,
akiknek születik, nagyszüleik, testvéreik olvasnak fel.

Továbbra is kapható a „Zirc 2019” falinaptár
A Zirc Városi Önkormányzat által kiadott fotósnaptár továbbra is
megvásárolható a város tovább pontján, így a Deák Ferenc utcai papír-írószer
üzletben, a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának ajándékboltjában, a
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház ajándékboltjában, a
Békefi Antal Városi Könyvtárban és a Segítő Kezek Háza boltjában.

KARÁCSONYI VISSZAPILLANTÓ
Mindenki Karácsonya (Encz Ilona)
December 22-én felgyúlt a negyedik
gyertya az adventi óriáskoszorún,
melynek fénye évről évre szeretettel
világítja meg a karácsonyi várakozás
időszakát.
A
városban
már
hagyományos
karácsonyváró rendezvénysorozaton belül
közösségi élményekben gazdag volt az
utolsó adventi hétvége is, bár az időjárás
alaposan próbára tette a szervezők,
partnereik és a közönség türelmét,
kitartását. A szinte folyamatos eső, az erős
szélben gomolygó fekete felhők és a
mínuszok teljesen bizonytalanná tették a
Mindenki Karácsonyának megrendezését az
eredetileg tervezett Rákóczi téri Diákfórum
szabadtéri
helyszínen,
ezért
a
közreműködők és a közönség biztonsága
érdekében a korábban meghirdetett Városi
Könyvtár esőhelyszín mellett döntött a
szervező Művelődési Ház – aztán végül
mégis több helyszínes lett a rendezvény.
A „Karácsonyi regölés” műsorukkal
délutántól a várost járó Bakony Hangja
Színjátszó Csoport, és a már hatodik éve az
erdélyi
földeken
érlelt
gabonából
Kisbaconban őrölt, Köpecről ajándékba
kapott lisztből kürtőskalácsot sütő és kínáló
Erdélyi Baráti Kör és Bakonyi Finnbarátok
Köre Egyesületek tagjainak a zord időjárást
tűrő bátorságára kicsit még a nap is rásütött,
így a hagyományőrző műsor és az ő
kínálásuk a Diákfórum színpadánál zajlott.
Az egyesületek tagjai a kürtőskalács egy
részével levonultak az Apátság udvarába,
hogy a hittanos és zeneiskolás gyerekek
által a Bazilikában előadott karácsonyi
műsorban résztvevőknek és a látogatóknak
ott is örömet szerezzenek.

Szintén a téren tartották meg a Zirc
anno…, a Zirc és a Bakony, valamint a Zirc
Városi Önkormányzat által kiadott 2019.
évi naptárak sorsolását is, amely a
decemberben Nagy Zoltán vállalkozónál
fenyőfát vásárló, és a két Pro Urbe-díjas
egyesület
2019.
évi
feladatainak
megvalósítását
támogató
adománygyűjtésben
résztvevők
közül
ajándékozott meg három szerencsés
személyt.
A karácsonyi sütemények, a forralt bor és
a forró tea másik fele a Városi Könyvtárban
és külső előterében fogyott el, ahol kicsik és
nagyok őszinte örömére, szeretettel kínálták
a szemnek–szájnak–szívnek is szóló
finomságaikat a Zirc Városi Nyugdíjas
Klub, a Diabétesz Klub, a zirci
Vöröskereszt önkéntesei, és szervező
intézményünk munkatársai. Az épület előtt
a melegedők lángja és a karácsonyi zeneszó
késő estig várta a finomságokra és
barátságos hangulatra vágyó közönséget. A
klubtagok a kedves kínálás mellett idén is
örömmel osztották meg a nemcsak szép, de
egészséges házi süteményeik receptjeit az
érdeklődőkkel.
Szintén a Könyvtár adott otthont a
Mindenki Karácsonya rendezvénybe idén
először bekapcsolódó Családháló Pont
Egyesület Zirci Csoportja által kínált
hangulatos
kézműves
foglalkozásnak,
melyen késő estig sok-sok család készített
változatos anyagokból és technikákkal
karácsonyfadíszeket, amikből jutott a
Városi Karácsonyfára is a Rákóczi téren.
Este újra szemerkélő esőben gyülekeztek
a résztvevők a 4. adventi gyertyagyújtásra
az Apátság előtti parkban álló adventi
óriáskoszorú körül, ahol Bérczi L. Bernát
zirci apát mondott karácsonyi köszöntőt,
majd meggyújtotta a negyedik adventi
gyertyát a városi koszorún.

Erzsébet Karácsony (Munkatársak)
A
Zirci
Önkormányzati
Szolgáltató
Központ
Családés
Gyermekjóléti
Központja december 20-án negyven iskolás
gyermekkel részt vett a „Családok éve –
Erzsébet Karácsony” ünnepi koncerten.
A Papp László Budapest Sportarénában közel
ötezer gyermek gyűlt össze, Zircről külön
busszal utaztunk Budapestre. A gyerekek
izgatottan készültek az útra, többen még sosem
jártak a fővárosban. Őszintén rácsodálkoztak a
látványosságokra, a csodálatos karácsonyi
fényekre. Az arénába érkezéskor mindenki
átvette a belépőjegyét, illetve hideg
úticsomagot és jelképes karácsonyi ajándékot
kaptak a gyerekek. Majd mindenki elfoglalta a
helyét. A közel kétórás műsorban sok hazai
híresség lépett színpadra. Volt cirkuszi
produkció, komolyzene, könnyűzene. Fellépett
többek között Király Linda, Király Viktor, az
Eötvös Cirkusz Dinasztia, a Boban Markovic
Orkestar, Gryllus Vilmos, Gryllus Dániel,
Gryllus Soma, Gryllus Dorka, a Bolyki
Brothers énekegyüttes és még sokan mások.
Mindenkinek nagyon tetszett a műsor.

Babázók Karácsonya (ei)
December 13-án tartotta hagyományos
családi összejövetelét a Bakonyi Babázó
Csoport a Művelődési Házban.
A bensőséges hangulatú délutánon, a
zsibongóban álló hatalmas karácsonyfa alatt
zenés Ringató foglalkozással, dalokkal,
hangszerekkel, tánccal várta a kicsiket és
szüleiket
Rábaközi
Rita.
A
kreatív
alkotósarokban Lott Henriette segítségével
karácsonyi
díszeket,
mézeskalácsot,
képeslapokat gyártottak az ügyeskezűek. Az
otthoni sütemények, a Vöröskereszttől kapott
szaloncukor és meleg tea mellett késő estig
beszélgettek, játszottak együtt a családok.
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35 éve nyilvánították várossá Zircet – Képes Krónika
1984. január 1-jén kapott városi rangot településünk. A Városi Tanács alakulóülését ’84. január 13-án tartották. Kiss László tanácselnök
köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket és ezt követően beszédet mondott a város utóbbi ötvenéves fejlődéstörténetéről. Zirc várossá
nyilvánításának ünnepi tanácsülésén Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának titkára volt a szónok, aki beszédében a város történelmi
múltjára koncentrálva mondta el ünnepi beszédét. Az ünnepi ülés után a vendégek meglátogatták Zirc város nevezetességeit, többek között a
várossá nyilvánítás napján nyíló Néprajzi Gyűjteményt az apátsági épület földszintes szárnyában. (Illés Ferenc ny. múzeumigazgató fotótárából.)

Ré gi zi rc ie kre em l é ke zv e
Amberg Jenő – dr. Alpár Lucián
O.Cist
(Zirc,
1916
–
Nagykapornak, 1988)
Nagyhírű zirci családok leszármazottja.
Édesapja, Amberg János a Deák Ferenc
utcai jól ismert Amberg bolt tulajdonosa
volt, édesanyja, Wilde Irma, az
elsőrangú, és Európában is ismert Wilde
asztalos dinasztia leszármazottja. Az
Amberg-Wilde házasságból született
gyermekek Amberg Ilona (1907) Józsa
Ferencné, Amberg Irma (1911) Lőrincz
Árpádné, Amberg József Vetter (1915)
és Amberg Jenő (1916).
Amberg Jenő a zirci elemi iskola után a veszprémi piarista
gimnáziumban megkezdett tanulmányait jeles eredménnyel végezte. Négy
év után Budapesten, a Szent Imre gimnáziumban folytatta a tanulást, mert
elhivatottságot érzett, hogy a ciszterci rendbe lépjen. 1930. június 23-án
Werner apát úr vette fel oblátusnak. (Nagy Anzelm, Lékai Lajos,
Szabó Vilmos, Bodolai Kálmán is vele együtt lett oblátus.) Ekkor
magyarosította a nevét Amberg Jenőről Alpár Jenőre. 18 évesen,
érettségi után 1934. augusztus 24-én lett a rend tagja, rendi névként
a Lucián nevet kapta. A bölcsészkaron folytatta a tanulmányait,
latin-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Az egyetemen
olyan kiváló professzorai voltak, mint Kornis Gyula, Mályusz
Elemér, Kerényi Károly, Gerevich Tibor, Szekfű Gyula,
Moravcsik Gyula. 1941-ben lett áldozópap.
1942-ben cum laude doktorrá avatták. Tanulmánya a
Ciszterci doktori értekezések című sorozat 84. köteteként „A zirci
apátság függetlenítésének kérdése” címmel jelent meg. Ebben a
ciszterci rendnek azt a korszakát dolgozza fel, amikor az 1760-as
évek után a különböző politikai okok, és a nagy távolság miatt a
heinrichaui anyaapátsággal nehéz volt a kapcsolattartás, Zirc egyre inkább
önállóvá vált. A perjel teljes joggal bírt. A szerzetesek Zirc környékén a
lelkipásztori tevékenységet, Zircen az elemi oktatást is megkezdték. Ennek
eredménye volt, hogy 1814-ben a zirci
apátság függetlenedett, ezután magyar
apátok irányították, elsőként Dréta
Antal.
Nemcsak a tudományos életben
jeleskedett, de jó kapcsolatot tudott
kiépíteni az ifjúsággal is. A Szent Imre
gimnázium történelem-latin szakos
tanára
lett
Budán,
mellette
cserkésztiszt, rajparancsnok is volt.
A háború kitörésekor a 27.
székely könnyű hadosztály katolikus
vezető tábori lelkésze lett (a képen),
főhadnagyi rangban szolgált 1944-45
között. 1945-ben hadifogságba esett.
Kecskemét
felé
vitték
egy

szögesdróttal körülkerített vagonba zárva. A vonat ablakán egy kis levelet
dobott ki, amelyben kérte a megtalálót, hogy értesítsék édesanyját, Zirc,
Deák Ferenc utca 30. szám alatt. Az édesanyja megkapta a levelet.
Fogolyként a Krímbe került, majd 1946-ban Ventspilsbe, Lettország egyik
legrégibb kikötővárosába vitték. Innen egy feszületet hozott magával,
hátoldalán a dátum, „1946. november 22.” Zircre 1947. július 22-én tért
haza. Ekkor Endrédy Vendel zirci apát titkára lett, és a zirci konverzusok
magisztere 1950-ig, a rend feloszlatásáig. Utána Porván volt lelkész egy
évig, majd Zalaapátiban plébános 1955-ig. A szerzetesrendek
feloszlatásakor a ciszterci rendtagok területi csoportokban működtek
tovább. A Balaton környéki csoportnak a vezetője lett Alpár Lucián 1952
nyaráig, Hardi Gilbert volt az összekötője a budapesti csoporttal.
1955-től haláláig, 33 évig Nagykapornakon volt plébános. Az 1956-os
forradalom leverése után ő is a hatóságok látókörébe került. A vád:
„közrendre és közbiztonságra káros tevékenységet fejtett ki azáltal, hogy
illegális ifjúsági szervezeteket hozott létre és az ifjúságot károsan
befolyásolta. Valamint különböző helyeken meg nem engedett
összejöveteleket hozott létre, és ezzel befolyásolta az ifjúság ellenforradalmi
tevékenységét.” 1957. április 10-től a veszprémi börtönben tartották fogva,
majd visszaengedték Nagykapornakra, ahol minden második hét szerdáján a
körzeti megbízottnál kellett jelentkeznie. Eltiltották attól, hogy lakhelyét
előzetes engedély nélkül elhagyja, hogy a községben lévő összes vendéglőt,
nyilvános
szórakozóhelyeket,
sportrendezvényeket
látogassa,
lakásán 23 óra után vendégeket
fogadjon.
Az
„Ellenőrzési
könyvében” egymás után sorakoznak
a dátumok a jelentkezéséről, illetve az
ellenőrzéséről. Az összes bejegyzés
„rendben
talált”
megjegyzést
tartalmazott. Mivel nem merült fel
kifogás a magatartása ellen, a
hatóságok nem tartották szükségesnek
a további ellenőrzést, 1958. április 10én
a
rendőri
felügyeletet
megszüntették.
Nagykapornakon helytörténeti kutatásokat is végzett. Hívei körében
nagy szeretetnek örvendett. A fiatalokkal szót értett. Jól sportolt,
pingpongozott, úszott, kosárlabdázott. Hozzá került káplánnak a későbbi
győri megyéspüspök, dr. Pápai Lajos, aki azt írta róla: „Kiváló, szentéletű
ciszter szerzetes volt a plébános, dr. Alpár Lucián… (Nagykapornakon)
láttam, hogy a legeldugottabb helyen is lehet szellemileg szinten maradni.”
Hasonlóan Brückner Ákos ciszterci atya is tőle kapott lelki indítást, és lett
22 évig Budán, a Szentimre-városban lelkipásztor. Tanítványa volt dr.
Varga István, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola rektora is.
A gyászjelentésén olvasható idézet Szent Bernáttól: „Élete, mint a
forrás: sohasem tört magasabbra annál a helynél, ahonnan fakadt.”
1988. szeptember 1-jén a gyászmise után délután temették a zirci
Felső temetőben lévő ciszterci sírkertbe. Egykori plébániájáról,
Nagykapornakról ma is hoznak koszorút a sírjára, nem felejtették el…



Lőrincz Margit szóbeli közlései és a tulajdonában lévő fényképek alapján
Cúthné Gyóni Eszter: „Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk…” A Ciszterci
rend Zirci Apátságának története a második világháború végétől Endrédy
Vendel apát haláláig. – Zirci Ciszterci Apátság, 2017.
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Harmonikaszóval
kísért példás életút
Zirc városáért végzett kiemelkedő munkásságának
elismeréseként a „Zirc Város Elismerő Oklevele”
kitüntetést vehette át az önkormányzattól Ivanovics Imre.
Az oklevél átadására Zirc város polgármesterének Újévi
Fogadásán került sor.
Meglepetten vette át az elismerést, hiszen mint mondta,
egyáltalán nem számított rá. A közönség számára pedig
talán az volt egy kicsit meglepetés, vagy legalábbis
rendkívüli, hogy a hallgatóság között láthattuk őt, ezúttal
kivételesen nem a hangulatért felelt.
Ivanovics Imre 1948. június 23-án született
Nagyesztergáron. Ott járt általános iskolába is, majd a
Lovassy László Gimnáziumban folytatta tanulmányait.
Diplomáját a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán
szerezte meg Budapesten, és technika szakos tanári
végzettséggel is rendelkezik. 1972-ben nősült, három
fiúgyermekükkel Bakonyszentkirályon telepedtek le.
Pályafutását Sikátoron tanítóként kezdte, majd több
településen
foglalkozott
a
gyermekekkel
gyógypedagógusként. Tanított a bakonyszentkirályi
általános iskolában is. Jelenleg aktív nyugdíjas.
„Élete egyik legnagyobb szerelme a tangóharmonika.
Mindenhova szívesen hívják, ahol harmonikaszót
szeretnének hallani. Mindig is fontosnak tartotta a
hagyományok ápolását, megőrzését, átörökítését. Hisz a
zene erejében és ezt fel is használja a fiatal nemzedékkel
folytatott
kommunikációban,
zeneszeretetre
való
nevelésében. Vallja, hogy a zene egy olyan eszköz, amely
ledönti a generációk köré húzott falakat. A magyar népi
kultúra, a magyar nóták kiemelt helyet foglalnak el
munkásságában” – hangzott el Ivanovics Imre méltatásában.
Nemcsak zenél, hanem énekel is. Rendszeresen fellép a
Bakonyoszlopi Asszonykórussal és 2000 óta oszlopos tagja
a Zirci Városi Vegyeskórusnak. Írják róla, hogy régóta élen
jár a közösségi gondolkodásban, a közösségi életérzés
számára rendkívüli értékkel bír.
A zenélés mellett kézügyessége is figyelemreméltó,
nagyon sok fából készült intarziát készít, kiválóan rajzol. A

bakonyszentkirályi, bakonyoszlopi és cseszneki Közérdekű
Közösségi Kalendáriumban is jelentek meg rajzai. Több
amatőr kiállításon is bemutatkozott alkotásaival.
Évek óta – így 2018-ban is – aktívan és fáradhatatlanul
közreműködött, önzetlen és lelkes szerepet vállalt Zirc város
rendezvényein.
A
Bakonyi
Betyárnapok
lovas
felvonulásának állandó tangóharmonikás kísérője. A
Nemzeti Regatta, a Bakonyi Vágta, a Nemzeti Vágta zirci
megjelenéseinek is az egyik főszereplője, hangulatfelelőse.
„Zenéje más településeket is elragadtatta, tangóharmonikától
lüktetett a tóparti sétány” – olvashatjuk a Nemzeti Regattáról
szóló tudósításban. A standszépségversenyben rendre első,
második helyeken végzett Zirc a fenti rendezvényeken, a
kiemelkedő eredményhez Ivanovics Imre is aktívan
hozzájárult.
Elhangzott róla továbbá, hogy „mindenkinek
előszeretettel segít, amiben tud. Mindig mindenben lehet rá
számítani. Víg kedélyű, mosolygós, jó humorral megáldott
ember, akinek szívesen élvezik az emberek a társaságát. Zirc
város irányába kifejtett aktivitása példaértékű az itt élők
számára is. A hagyományok átörökítéséért folyamatosan
tevékenykedő,
szavakban
és
tettekben
egyaránt
megmutatkozó, a kulturális értékek megőrzése mellett
felelősséget vállaló egyénisége az egész Bakonynak. Messze
az elvártakon felül teljesít és mindezt nagyon szerényen,
önzetlenül, ingyen, önszántából teszi városunkért is.
Zirc közösségi élete terén kiemelkedően hasznos
munkát végez, növeli a város értékeit, öregbíti jó hírnevét.

Siófok, Szolnok, Budapest… – sokfelé elvitte szeretett hangszerét az országban, és remek hangulatot teremtett. Nem kellett a
szomszédba menni a jó muzsikaszóért, a szomszédokat viszont közelebb csalta a bakonyi standhoz a harmonikajáték (kg)
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Megyei kitüntetésben
részesült a zirci sportlövő
Mint arról már hírt adtunk decemberi
számunkban, Mihályfi Vendel, az MTTSZ
Területi Klub Zirc sportolója a sportlövő
szakág szövetségi elismerését vehette át
Veszprémben, a Megyeházán megtartott
sportdíj-átadó gálán. Most bemutatjuk a
sportolót.
Mihályfi Vendel 2003-ban született, s kilenc
éves korában ismerkedett meg a sportlövészettel
nagyapja bátorítására. A családias hangulatú házi
versenyeken korhatár alattiként is lehetőséget kapott a megmérettetésre, az így elért
eredményei önbizalmat adtak a folytatáshoz. Megnyerő modorával, sajátos
humorérzékével, a csapatmunkához való pozitív hozzáállásával kivívta klubtársai
tiszteletét és megbecsülését.
A kisfiúból a baráti légkörű edzéseken, a feszültséggel telt versenyeken és az évek
múltával egyre rutinosabb lövő vált. Méltatásában elhangzott, hogy többször szerzett
megyebajnoki címet, ezen kívül regionális kupát is. Legnagyobb sikerét 2017-ben a
sportlövő diákolimpia országos döntőjében érte el, ahol az egyéni és a csapatversenyben
is első lett, s elnyerte a legeredményesebb versenyzőnek járó vándorserleget, melyet
Varga Károly olimpiai bajnok sportlövő alapított.
Mihályfi Vendel immár középiskolásként folytatja szeretett sportágát, a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákja.
Eredményeiben elévülhetetlen érdeme van edzőjének, Varjas Józsefnek, az utánpótlásnevelést biztosító klubvezetésnek és szüleinek, akik messzemenőkig támogatják a
fiatalember pályafutását.
További érdeme, hogy mindössze tizenöt évesen nyerte el azt a díjat, amelyet rendre
olyanok kapnak, akik hosszú ideig ténykednek egy-egy sportág képviseletében. A zirci
sportlövő élő példája annak, hogy rövid idő alatt is el lehet érni olyan eredményeket,
melyekre magasabb szinten is felfigyelnek. Egy kisváros légpuskás lőteréről el lehet
jutni a Megyeházáig. (kg)
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VII. Bányász
Emlékkupa
PSZC
Reguly
Antal
Szakképző
Iskola
tornacsarnoka
(Zirc,
Alkotmány u. 16.) 2019. január 27.
(vasárnap), 08.15.
4+1 fős csapatok állandó cserélési
lehetőséggel, korhatár nincs. Nevezési
díj: 5000 Ft/csapat. Nevezés: a Zirci
Közös
Önkormányzati
Hivatal
pénztárában (8420 Zirc, Március 15. tér
1.), hétköznapokon, H-CS 8.00–12.00,
13.00–16.00, P 8.00–12.00. Nevezési
határidő: január 22. (kedd), 16.00 óra.
A nevezés során kérünk megadni egy
csapatnevet
és
egy
telefonos
elérhetőséget. A verseny lebonyolítási
rendje
a
résztvevők
számának
függvényében kerül megállapításra. A
játékszabályokat a játékvezető ismerteti
a
mérkőzéseket
megelőzően.
A
csapatoknak a helyszínen névsort kell
leadniuk a szervezőnek. Díjazás: I-III.
helyezett csapat dísztárgy, oklevél,
különdíjak: gólkirály, legjobb játékosok.
Szervező:
Kelemen
Gábor
sportreferens,
30/294-66-65,
sport@zirc.hu.
A
rendezvényen
mindenki a saját felelősségére vesz
részt! A versenyt Kertész Zoltán, a
Zirc-Dudari Bányász Sportegyesület
egykori sportolója, röplabda-edzője és
szakosztály-vezetője
emlékének
ajánljuk!

