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Öt évet foglal magába, de évszázadokról szól
Ünnepélyes keretek között került sor a Zirci Országzászló Alapítvány
második emlékkönyvének bemutatójára a Városházán.
Az
alapítvány
első
emlékkönyvének
bemutatójához
hasonlóan ezúttal is megtelt a
Városháza nagyterme. A vendégeket
a szervező Zirci Országzászló
Alapítvány részéről Egervölgyi
Dezső kulturális felelős (képünkön)
köszöntötte és vezette le a műsort.
Hangsúlyozta,
hogy
a
most
bemutatott könyv nem csak az
alapítványé, hanem valamennyi
zircié, „mirólunk szól”.
Jakabné Kiss Éva vezetésével az
Olaszfalui Szivárvány Kórus adta
meg az alaphangot az esthez, majd Csaba Lilla Márai Sándor író Füves könyvéből
idézett egy bensőséges részletet.
Az emlékkönyvet dr. Hermann István, a pápai városi könyvtár nyugalmazott
igazgatója méltatta elsőként. Mint mondta, a kötet dokumentálja a tetteket,
eredményeket képpel, szóval háromszázötven oldalon keresztül, országnak-világnak
megmutatják, mit lehet, és mit kellene tenni.
Hozzátette, nem kötelezi őket erre semmi, de jó konzervatív gondolkodással
érzik, hogy ez is előreviszi a közösséget, hiszen így sokan újraélhetik az elmúlt évek
sikereit. (Folytatás a 3. oldalon)

CÍMVÉDÉS ÉS ÚJABB
KETTŐS ELISMERÉS

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték,
szerették, tisztelték, hogy

ORÉMUSZ JÓZSEF ANTAL
Zirc Város Díszpolgára
2022. május 21-én, életének 84.
évében örökre megpihent.
A hozzátartozók gyászában
osztozunk.
Zirc Városi Önkormányzat
saját halottjának tekinti.

Barátság a Földdel, kapcsolat a nemzetekkel
Négy országból, Portugáliából, Törökországból, Lettországból és Romániából
érkeztek iskolai delegációk városunkba az Erasmus program keretében. A
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola négy
napos programot szervezett a projekt témája, a környezetvédelem jegyében.
A Városházán fogadásra került sor.

A 2021. év Veszprém Megye
Önkormányzati Tűzoltósága elismerő
címet érdemelte ki a Zirci
Önkormányzati Tűzoltóság a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójától. A Veszprém Megye
Önkormányzati Tűzoltója díj is Zircre
került, ezt ifj. Szelthoffer Ferenc
parancsnok érdemelte ki kiemelkedő
szakmai munkájáért. (4. oldal)

Már nem az első alkalom, hogy
több nemzet képviselőit fogadja és
szervez számukra programokat az
általános iskola, az Erasmus projekt
ezúttal „A Föld barátai” címet viseli.
A
rendezvény
nyitányaként
általános
iskolánk
harmadik
és
negyedik osztályos diákjai német
nemzetiségi tánccsokorral kedveskedtek
a messziről jött vendégeknek és a
házigazdáknak.
A
vendégeket
Ottó
Péter
polgármester
köszöntötte,
örömét
fejezte
ki,
hogy
valamennyien
szerencsésen megérkeztek. Gondolatait
Hegyi Mariann, a fogadó iskola pedagógusa fordította a közönségnek. Beszélt városunk
történelmi múltjáról, a település kialakulásáról, majd az Erasmus program idei témájának
megfelelően folytatta beszédét.
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” – tolmácsolt
egy ismert idézetet, s hozzátette, ez egy nagyon fontos gondolat a huszonegyedik
században, amikor szinte nincs a Földnek olyan pontja, ahová a fejlődésnek nevezett
emberi civilizáció és annak környezetet terhelő hatásai ne jutottak volna el. (Folyt. 6. o.)
Képünkön a zirci iskolások nemzetiségi tánca, nagy tapsot kaptak az előadásukért
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VÉRADÁS
A Zirc Városi Tűzoltónappal szervezve
Időpontja: június 4. (szombat) 11.00-16.00
Helyszíne: Művelődési Ház (Alkotmány u. 14.)
Minden véradó egy tányér gulyást
és egy üdítőt kap ajándékba.
Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete

Csapadékvíz-elvezető rendszer létesült Olaszfaluban
Olaszfalu Község Önkormányzata 113,78 millió
forintos támogatást nyert el a Széchenyi 2020
program Terület-és Településfejlesztési Operatív
Program keretében meghirdetett TOP-2.1.3-16
felhívás keretében a település észak-nyugati
részének
csapadékvíz-elvezető
rendszere
fejlesztésére. A korábbi projekt folytatásaként
megvalósult beruházás eredményeként a település
vízkár-veszélyeztetettsége jelentősen csökkent.
Olaszfalu község a Magas-Bakony települése, mely két
folyóvíz vízgyűjtő területén helyezkedik el: a település déli
része a Séd, míg északi-nyugati része a Cuha patak felé vezeti
a vizeket. Az önkormányzat korábbi projektje keretében a déli
településrész veszélyeztetett utcáinak vízelvezető rendszere
kiépült, jelen projekt célja a Babits Mihály utca – Berzsenyi
utca – Vörösmarty Mihály utca területén lévő ingatlanok
védelme érdekében szükséges beavatkozások megvalósítása
volt.
A 2021-ben elkészült tervek, megszerzett engedély
alapján a közbeszerzésen kiválasztott kivitelező a folyamatos
munkavégzés eredményeként határidőre megvalósította a
kivitelezést, így a tavaszi csapadékos időszakban már
biztonsággal elvezetésre kerülnek a csapadékvizek.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult
meg. A 113,78 millió forint európai uniós támogatás
segítségével összesen 2 km-t meghaladó árok fejlesztése
történt meg.
A projekt részeként a település érintett lakossága, főképp
a gyerekek részére játékos és koruknak megfelelő szakmai
szemléletformáló program is megvalósult – tájékoztatta
lapunkat Olaszfalu Község Önkormányzata részéről Boriszné
Hanich Edit polgármester.

Trianonra emlékeznek Zircen
A trianoni diktátum aláírásának 102. évfordulójára
emlékezik a Zirci Országzászló Alapítvány június 4-én
16.30 órai kezdettel a Rákóczi téri Országzászlóemlékműnél. Emlékezőbeszédet mond dr. Árpásy Tamás.
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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Öt évet foglal magába, de évszázadokról szól
Bemutatták a Zirci Országzászló Alapítvány második emlékkönyvét
(Folytatás az 1. oldalról)
„Szakmai ártalomként” egy kis statisztikával is
készült a szónok, ami igazolta, hogy az első
emlékkönyv után is tartalmas éveket hagyott maga
mögött
a
Zirci
Országzászló
Alapítvány:
megemlékezések hosszú sora, építés, helyreállítás,
takarítás, avatás, búzaszentelés – ezt külön kiemelte,
hiszen az egyik legfontosabb mozzanata volt a
paraszti életformának –, előadás, filmvetítés,
kiállítások, könyv- és egyéb kulturális bemutató
fémjelezte a tevékenységüket.
Azt kívánta, hogy úgy 2026 környékén egy újabb
könyv szülessen hasonló vaskossággal és minőségi
kivitelben, hiszen ez azt jelenti, hogy az alapítvány
továbbra is működni tudott, ugyanakkor fontosnak
tartja az általuk megteremtett érték továbbadását, a
fiatalok bevonását.
Ottó Péter polgármester is köszöntette a közönséget, akik „jelenlétükkel is
igazolják ennek a nagyszerű szervezetnek az értékteremtő munkáját”. Hangsúlyozta,
mai világunkban különösen fontos, hogy kimozdítsuk az embereket a négy fal közül,
az okos eszközöket tartsuk minél távolabb magunktól, és próbáljuk az életünket a
való világban megélni.
Örömét fejezte ki, hogy az alapítvány eddigi tevékenységének az örökségét a
hagyományos formában, egy
könyv lapjain keresztül adja át
az utókor számára. Még ennél
is fontosabbnak nevezte azt a
munkát, amit a városban
elvégeztek, úton-útfélen is
látni dolgos kezeik nyomát.
– A könyv egy ötéves
távlatot
foglal
össze,
ugyanakkor több évszázadról
szól, hiszen az ő elsődleges
céljuk, hogy hitet, hazát,
családot szolgálva megőrizzék,
újra az emlékezet tárgyává
tegyék azokat az alkotásokat,
amelyek
több
évtizeden
Ottó Péter polgármester is méltatta az emlékkönyvet
keresztül pusztulásra voltak
ítélve.
Városunk vezetője bizalmát fejezte ki, hogy az alapítványi tagok még hosszú időn
keresztül tudják kellő elhivatottsággal és lelkesedéssel folytatni értékmentő és teremtő munkájukat, ehhez kívánt jó egészséget, kitartást és kellő támogatást a
helyiek és térségben élők részéről.
Ezt követően a történelmi egyházak képviselői áldást mondtak az alapítvány
tevékenységére, s az előttük szólókhoz hasonlóan méltató szavakat is fűztek a civil
szervezet munkájához.
„Mindannyian ösztönösen érezzük, hogy az életnek, a valóságnak struktúrája
van, aminek az alján ott áll az Úristen, erre épül rá a mi hazánk, s erre tudnak
családjaink épülni” – hallhattuk Bérczi L. Bernát apát gondolatait. Hozzátette, ezért
vagyunk hálásak az Országzászló Alapítvány munkájáért, és ezekkel a szavakkal kérte
Isten áldását a további szolgálatukra.
Vecsey Katalin református lelkész egy bibliai igét idézett, s hangsúlyozta, az
elmúlt öt év, amelyet e könyv felölel, jól mutatja azt a maradandó értéket, amit az
alapítvány létrehozott, fenntartott és átadott. Örömét fejezte ki, hogy mindennek egy
kicsit ő maga is részese lehetett, amikor együtt ünnepelhettek és adhattak hálát egyegy átadón vagy megemlékezésen.
Pápicsné Jakab Johanna Júlia evangélikus lelkész kiemelte, hogy az alapítvány
és annak szorgos dolgozói egyértelmű alapokra helyezték a hivatásukat, ez pedig
Magyarország történelmi örökségének és keresztény hagyományainknak,
értékeinknek a megőrzése, városfejlesztő, vallási, kultúrát népszerűsítő hivatásuk az
utókor számára is maradandó érték.
Baumgartner Etelka vezetésével a Bakonyoszlopi Énekkar hangulatos műsorral
zárta a könyvbemutató estet, az asszonykórus dalcsokrát Ivanovics Imre kísérte
tangóharmonikán. KG

Végezetül Bittmann Károly, a
Zirci Országzászló Alapítvány titkára
tiszteletpéldányokat nyújtott át a
kötetből,
s
minden
résztvevőt
megajándékoztak
a
második
emlékkönyvükkel.
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Megvédték a címüket és újabb kettős elismerésben részesültek a zirci tűzoltók
(Folytatás az 1. oldalról)
A kitüntetéseket a Tűzoltóság Napja alkalmából
adományozták, az átadóra ünnepélyes keretek között került sor
Veszprémben, a Megyeháza Szent István-termében. – Elsőként
az év tűzoltója kitüntetést vehettem át. Nagy büszkeséggel tölt el,
hogy Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, igazgató úr
érdemesnek tartott a díjra, a tűzoltóságunknak járó elismerést
pedig meghatódva vettem át – idézi fel az élményeket ifj.
Szelthoffer Ferenc parancsnok, és egy képernyőn vissza is pörgeti
a kettős ünnep felemelő pillanatait.
A zircieket már ötödször választották a megye
önkormányzati tűzoltóságává. A jelenlegi igazgató által 2016-ban
alapított vándorserleg negyedszer került Zircre, és a korábbi
igazgatótól, néhai Németh Tamás tűzoltó ezredestől is átvehették
a kitüntetést. Arra is többször volt példa, hogy az év
önkormányzati tűzoltósága és tűzoltója díjat is megkapták
egyszerre, ifj. Szelthoffer Ferencet pedig második alkalommal
választották az év tűzoltójává.
A kitüntetés a címe szerint mindig az elmúlt évre szól, a
parancsnok ugyanakkor rámutat arra, hogy ez egy hosszú
folyamat eredménye, és annak egy közbülső állomása, a díjnak
jelzésértéke van, hogy jó irányba haladnak. Köszönetét fejezi ki
egyrészt a felterjesztőknek, másrészt pedig a zirci járás
önkormányzatainak, akiknek kiemelkedően fontos szerepük van
a tűzoltóság stabil működésében, ők is hozzájárultak ahhoz, hogy
a díjakat átvehette.
Szakmai és pénzügyi szempontból is eredményes évet zárt a
Zirci Önkormányzati Tűzoltóság. Stabil a gazdálkodásuk, s
mintegy százötven káreseménynél álltak helyt az elmúlt évben.
Sem a tűzoltólaktanyában, sem a veszprémi tűzoltóparancsnokság állományával közösen végzett szituációs
gyakorlat során nem tapasztaltak hibát, hiányosságot a
felügyeleti szervek. Ifj. Szelthoffer Ferenc hangsúlyozza, ahhoz,
hogy a tűzoltóság szakmai munkáját értékeljék, a parancsnok
személye önmagában kevés, annál nagyobb viszont a szerepe az
újoncok felvételében, velük a hivatás megszerettetésében és a
szakmai munkára való felkészítésükben.
Vannak ugyan beosztások az állományban, de egyenrangú
félként kezelnek valamennyi tűzoltót, és arra törekednek, hogy
szakmai tudásukat a rajparancsnokéval egyenlő szintre hozzák. A
hivatáshoz szükséges rátermettség mellett fontos a családi
háttér, a személyiség, a csoportba való beilleszkedés, hiszen csak
összetartva, egységesen tudnak segíteni a bajbajutottakon.
A zirci tűzoltóparancsnok mindhárom szolgálati csoport
életében részt vesz, jól ismeri a beosztottjait, közülük többen már
a 2005-ös megalakulás óta tagjai az állománynak, és az évek

A zirci önkormányzati tűzoltók igazi csapattá értek össze az elmúlt évek során

során igazi csapattá érett zirci bajtársakhoz újak is csatlakoztak.
Összetartásukról tett tanúbizonyságot, hogy szinte valamennyien
részt vettek az áprilisi önkormányzati képviselő-testületi ülésen,
amikor számot adtak az elmúlt évről és együtt örültek társuk
kitüntetésének.
A szakmaiság mellett a megfelelő technikai háttér is
elengedhetetlen a tűzoltóság színvonalas működéséhez. 2016ban kapták az első korszerűbb gépjárműfecskendőjüket, melynek
beszerzésében egy közösségi összefogásnak is nagy szerepe volt,
majd egy évvel később egy városunkból elszármazott finnországi
tűzoltónak köszönhetően újabb korszerűbb járművet állíthattak
szolgálatba a zirci tűzoltók. A gépjárműveken található
eszközöket kezdetben saját forrásból vásárolták meg, majd a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
pályázatain történő eredményes szereplésnek köszönhetően
újabb fejlesztéseket tudtak véghezvinni, így elmondható, hogy
mára mindkét autójuk jól felszerelt.
Az idei évben már laktanya-felújításra is lehet pályázni, és
ezzel a lehetőséggel is élni fognak. E téren is összetartó a csapat,
egy-egy pályázat megjelenése esetén közös gondolkodásra
invitálja bajtársait a parancsnok, kikérve a véleményüket, hogy
mi az, amire szükség lehet.
Ifj. Szelthoffer Ferenc kiemeli, hogy családias légkör alakult
ki a zirci tűzoltóságnál, és a közösség további erősítését célzó
kisebb fejlesztéseket is meg szeretnének valósítani a jövőben. KG

A korai fejlesztés
volt fókuszban
A Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Zirci Tagintézménye
sokrétű előadást tartott a Nyitott
ajtók programsorozat alkalmából
a Zirci Védőnői Szakszolgálat
előadótermében.
Gyakran
esik
szó
az
óvodakezdésről,
iskolaérettségről,
tanulási zavarokról, de sokkal ritkábban
a 0-3 éves gyermekek fejlődéséről. Ezt a
hiányosságot
szerették
volna
a
szakemberek pótolni, megszólítva a
kisgyermekek szüleit és a velük
foglalkozó szakembereket.
A három témát felölelő délutánt az
intézmény igazgatónője, dr. Bacsárdi
Csilla klinikai szakpszichológus nyitotta
meg, aki a kötődésről, mint életre szóló
ajándékról
beszélt,
hiszen
„…a

gyermekeknek két dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat.” Kiemelte a
szülők
és
gyermekek
korai
kapcsolatának fontosságát. Előadása
elgondolkodtató, egyben megnyugtató
volt a jelenlévő fiatal édesanyák
számára.
Detre Anita, a szakszolgálat
fejlesztőpedagógusa
a
mindent
megalapozó mozgás fontosságára hívta
fel a figyelmet. A szülők, pedagógusok
és
védőnők
saját
bőrükön
is
megtapasztalhatták egy-egy mozgássor
jótékony, frissítő hatását vagy éppen

komplikáltságát. A világ felgyorsult és a
mostani pici gyerekeket – mozgásuk
mellett a beszédfejlődésüket – rengeteg
hátráltató tényező éri. Mindezeket
összefoglalva mutatta be Dobosné Vetzl
Katalin logopédus azokat a játékokat,
amelyek
elősegítik
a
gyermek
beszédindulását, és rámutatott azokra a
hatásokra is, amelyek késleltetik, egyegy esetben sajnos meg is akadályozzák
a normál fejlődésmenetet.
Az intézményben folyó korai
intervenciót és fejlesztést jelenleg
Szekeres
Dóra
okleveles
gyógypedagógus végzi. Az előadás fő
vonulata a megelőzés, az újszülött és
csecsemőkortól az óvodáskorig történő
támogatás, amely magában foglalja
azokat az eseteket is, amikor a spontán
fejlődésen túli megsegítésre is szüksége
van a gyermeknek és családjának.
Bepillantást nyerhettünk a felvillant
egy-egy életkép által a foglalkozásokba,
illetve a jelenlévők tájékoztatást kaptak
a korai megsegítés lehetőségeiről. (szd)
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Példaként
a világ elé tárni
Petrás Mária Prima Primissima-díjas és Magyar
Örökség-díjas népdalénekes, keramikus, a Magyar
Művészeti Akadémia rendes tagjának alkotásaiból nyílt
kiállítás a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóházban „Példaként a világ elé tárni” címmel.
A vendégeket és az alkotót dr. Vida Beáta, a
házigazda intézmény megbízott igazgatója köszöntötte
a megnyitón, a kiállítást Dékány Árpád Sixtus O.Cist
nyitotta meg.
A tárlat 2022. június 17-ig tekinthető meg.
FOTÓ: BOROSS LÁSZLÓ

A magyar népdalok és a
kortárs gospel bűvöletében
A Szikra-díjas Malek Andi Soulistic zenekar
magával ragadó koncertet adott Zircen

zenekar névválasztása során a „soulistic” hangzatos elnevezés
sem, hiszen ez a lélek és a zene közötti szoros kapcsolatra
utal. Ehhez közvetlenül kötődik az is, hogy a zenét
természetfelettinek tekintik, a spiritualitás – mint közvetítő
erő – nagyon fontos hangsúlyt kap művészetükben, mellyel
céljuk az, hogy a lélekemelő, felfelé ívelő dallamokhoz a mai
rohanó, gondokkal terhelt világunkban visszavezessék az
embereket.

Május 14-én igazán különleges zenei élményben
lehetett része mindazoknak, akik a gyönyörű
szombati napsütésben a Malek Andi Soulistic
zenekar koncertjét választották feltöltődésként.
A program a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB szervezésében, a Zirci Hit Gyülekezete
Közösségi Házának együttműködésével valósult meg, mely
helyszín – mind akusztikáját, mind a látványelemeket
tekintve, és a zenekar szellemiségéhez is harmonikusan
idomulva – kiváló választásnak bizonyult.
Malek Andrea többszörös Artisjus- és Emerton-díjas
színésznő-énekesnőnek számos lemeze jelent meg, színes
pályája kezdetén magyar és külföldi színpadokon nagy
musical főszerepeket játszhatott el. Neve, hangja egyaránt jól
ismerten csengett a zirci közönség számára is.

Jáger Bandi dzsessz-zongorista, zeneszerző, a Malek
Andi Soulistic zenekar vezetője szerint több év távlatából már
egyértelmű, hogy Isten keze vezette el egymáshoz őket Malek
Andival.
2016
óta
alkotnak
harmonikus
párost
munkatársakként a színpadon, és őszinte barátokként a
magánéletben. Úgy véli, e találkozás nélkül nem jutottak
volna el a gospelig, és valószínűleg Andrea sem került volna
közelebb Istenhez, amely a zenén túl szintén mélyen
összeköti őket. Ezzel összefüggésben, nem volt véletlen a

A művészek eredetileg decemberben, az adventi
időszakban érkeztek volna Zircre gospel-műsorukkal, mely
előadást előre nem látható okból végül el kellett halasztani. A
május 14-én megvalósult alkalmon a zenészek magyar
népdalokkal indították műsorukat, hiszen Jáger Bandi
zenekarvezető régóta figyelemmel kíséri népdalainkat, Malek
Andrea énekesnő pedig, bármit is énekelt, a népzene mindig
szívügye maradt. A népdalok különleges hangzásban, a jazz és
a soul elemeit ötvözve csendültek fel. A Malek Andi Soulistic
népzenei blokkjában igazi csemegének számított a portugál
nyelven megszólaló „Megrakják a tüzet” című jól ismert
magyar népdalunk.
A közönség egyöntetűen nagy lelkesedéssel fogadta a
gospel köntösébe öltöztetett, Istent dicsőítő dalokat is,
melyek mélységükkel szépen érzékeltették a lélek és a zene
finom összefonódását. Nem csoda hát, hogy 2020-ban a
zenekar „Kegyelmed oly nagy” című dala megkapta a legjobb
dicsőítő dalnak járó Szikra-díjat.
A koncert végül igazi örömzenével, s szűnni nem akar
vastapssal zárult.
A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztérium
pályázati támogatásával jött létre.
Cikk: Csaba Lilla, Fotók: Horváth Norbert
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Erasmus: Négy országból érkeztek iskolák Zircre
(Folytatás az 1. oldalról)
A
városvezető
beszélt
a
hulladéktermelés
problémájáról,
a
környezeti
terhelés
csökkentése
érdekében az Európai Unió által
meghatározott célokról, azok érdekében
teljesítendő
feladatokról,
a
hulladékkezelés
térségi
és
zirci
vonatkozásairól.
Szó
esett
az
üvegházhatású-gázkibocsátás csökkentésének fontosságáról, annak célját is
szolgáló helyi fejlesztésekről. Kiemelte,
hogy Zirc az egyik, ha nem a legtisztább
levegőjű városa az országnak, kiváló
minőségű ivóvízzel rendelkezik, amely
kincsek védelme és megőrzése nagyon
fontos, az itt élők közös feladata.
Városunk vezetője végül tartalmas
programot, kellemes időtöltést kívánt a
résztvevőknek.
Burján István, a Zirci Reguly Antal
Német
Nemzetiségi
Nyelvoktató
Általános Iskola igazgatója köszönetét
fejezte ki Ottó Péter polgármesternek a
népes
küldöttség
fogadásáért,
a

Ottó Péter polgármester napjaink legfontosabb
környezetvédelmi kérdéseiről beszélt a résztvevőknek

gyerekeknek és felkészítőiknek a szép
műsorért, mellyel megörvendeztették a
vendégeket.
Zárásként a hetedik és nyolcadik
osztályos tanulók elénekeltek az
Erasmus projekt himnuszát. KG

Megmutatta az ovi, miért
érdemes a „Zöld” címre

Az Erasmus projekt a járványhelyzet miatt
ezúttal hosszabbra nyúlt. Romániában vette
kezdetét három évvel
ezelőtt, majd
Isztambulban vendégeskedtek a zirciek, a
lettországi látogatás azonban az orosz-ukrán
háború
miatt
meghiúsult.
A
zirci
projektállomásra Portugáliából, Romániából,
Lettországból egy-egy, Törökországból két
iskola képviselete érkezett. Burján István, a
fogadó intézmény vezetője a városi
televíziónak adott riportban elmondta, csak a
fiatalok bekapcsolásával tudunk vigyázni a
bolygónkra, ezért a környezetvédelem
legfontosabb
kérdéseivel
foglalkoztak.
Többek
között
előadások,
bemutatók
színesítették a programot, egy fafeldolgozó
üzemben az újrahasznosításba nyerhettek
bepillantást a diákok, nyomon kísérhették az
erdőtelepítést és közös virágültetésre is sor
került. Az iskolák workshopok keretében
megosztották egymással azt is, hogy milyen
akciókkal igyekeznek tenni a környezetük
megóvásáért. Szabadidős programokat is
szerveztek a résztvevőknek. Az Erasmus a
törökországi Bursában zárul, ahol az
intézmények
pedagógusai
összegzik,
értékelik majd a projektet.

Szurgyi Zsuzsanna és Litter Beáta vezetésével a
természet elejtett kincseiből pillangót, karikafogó ügyességi

A Zöld Óvoda cím büszke birtokosaként Zöld Hetet
rendezett a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde,
amely a környezettudatos gondolkodásra való
nevelés mellett rávilágított arra is, miért érdemes az
intézmény a korábban elnyert elismerésre.
Kovács Mónika intézményvezető elmondta, a gyermekek
környezettudatos nevelése kiemelt fontosságú számukra,
ennek szellemiségében rendezték meg a programot. A
rendezvényük május második hetében zajlott, de a készülődés
már jóval korábbi időre nyúlik vissza – fűzte hozzá, majd
sorolta az előzményekkel együtt a Zöld Héten lezajlott zöldítő
tevékenységeiket.
– Magaságyásainkban az ovisok már veteményeztek,
keltek a retek- és paradicsompalánták. A zöldségek fejlődését
folyamatosan nyomon követik, figyelmes szempárok lesik,
ahogy az eper virágba borul és termést érlel, a maguk
termelte zamatos gyümölcsöt szívesen fogyasztják. Snidlinget
csípnek játék közben és gyűjtik marokra, hogy később a
kenyerüket ízesítse. A frissen ültetett rebarbarából kompót
készülhet majd. Ebben az évben először teremnek a
ribizlibokraink, melyek mennyiségét tovább szeretnénk
bővíteni az őszi hónapokban.
A Zöld Héten a dísz- és fűszernövényeké volt a főszerep:
– Az apró kezek munkájaként egynyári növényekkel
népesültek be a balkonládák és kerültek helyükre a
fűszernövények. Fedett területünkön növénysimogatót
hoztunk létre, ahol a gyerekeknek meg szabad érinteni a
növényeket, érzékelésük által rácsodálkozhatnak a levelek
érdes, szúrós vagy bársonyos tapintására. Az illóolajat
tartalmazó levelek finom érintése után érdeklődve
szagolgatják a citromfű, menta, majoranna, kakukkfű illatát.
A játék közben minden növénynek megtanulják a nevét és
felhasználását.
Hasonlóképpen
ismerkedhetnek
a
gyógynövények felépítésével, a természetben található
virágzatok,
magok,
levelek
egészséget
támogató
felhasználásával.

Az óvodai családi napon is előszeretettel simogatták meg a
gyerekek a növényeket

játékot készítettek. A kézműves technikák elsajátítása mellett
Aczél Gergely interaktív természetvédelmi foglalkozásainak
is részesei lehettek a gyerekek. A hét második felében minden
csoport részt vett egy kis természetjáráson, megcélozva a
Cuha-patak, Pintér-hegyi Parkerdő tanösvény, Arborétum,
Mayer-tó vizes élőhelyeit. A hátizsákokban a finom elemózsia
mellett a nagyítónak és a kincsgyűjtő ládának is jutott hely.
Vendégül láthatták továbbá az Utazó Planetárium
varázslatos világát, ahol a gyerekek a rajzfilmfigurák
vezetésével ismerhették meg a Naprendszer bolygóit és
tájékozódhattak a Földön kívüli világról. Pénteken izgalmas
állomások teljesítésével gyakorlati, praktikus ismereteket
szerezhettek a növények és állatok élőhelyéről, a szelektív
hulladékgyűjtésről.
Az intézmény vezetője hangsúlyozta, a sokszínű,
változatos programok által már gyermekkorban tanítható és
játékos formában átadható az élővilág tisztelete. Fontos, hogy
ki-ki a maga módján saját cselekedetei és viselkedése
által járuljon hozzá a fenntarthatósághoz. KG
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Uzsonnával várták a bringásokat az ovi-parkolóban
Önkéntes szervezőmunkának és a támogatóknak
köszönhetően Zirc városa harmadik alkalommal
csatlakozott egy országos kezdeményezéshez. Eddig
kétszer reggelivel, ezúttal pedig uzsonnával várták az
óvoda autóktól lezárt parkolójában a bringásokat.
– Ezzel az akcióval a Magyar Kerékpárosklub
szemléletformáló kampányának „Közelíts másképp” üzenetét
népszerűsítettük. Ösztönözni szeretnénk az embereket arra, hogy
egészségesebb és környezetbarát közlekedési módot válasszanak.
Ezen túl a kerékpározás a város közlekedési problémájának
megoldásában is segíthet – mondta el Detre Anita, a helyi
esemény főszervezője, aki önkéntes munkatársai segítségével
bonyolította le a programot.
Május 17-én délután uzsonnával várták a munkából,
iskolából és óvodából hazafelé tartókat a zirci óvoda
gépjárművek elől lezárt parkolójában. A standon szorgoskodó
önkéntes munkatársak meleg vendégszeretettel fogadták a pult
elé tekerő gyerekeket, felnőtteket, vagy éppen a kicsik gyalogos
kísérőit. „Sósat?” „Édeset?” – kétféle péksüteményt is kínáltak,
és fogyott is szépen a papírzacskókba csomagolt briós, sajtós rúd,
járt mellé müzliszelet, alma, szívószálas üdítő, matricával, illetve
egy kis olvasnivalóval is megajándékozták a bringásokat.
Helyben fogyasztásra és elvitelre is volt lehetőség, az
időjárás szerencsére engedte, hogy kiüljenek a padokra a
vendégek, csak az erős szél kapott bele időnként a bringás
kampányba.
Az érdeklődés egy akadálypálya kialakításának igényét is
kiváltotta, az aszfaltos placcon előszeretettel kerülgették a
gyerekek a gyors intézkedésnek köszönhetően kihelyezett színes
bójákat, ki-ki a maga ízlésének, illetve életkorának megfelelően
biciklivel, rollerrel, műanyagmotorral mutatta be ügyességét a
szabadtéri uzsonnaparti szomszédságában.
A rendezvényen több mint százan vettek részt. Nagyrészt az
óvodások képviseltették magukat, de a szervezők remélik, hogy a

Az önkéntes munkatársak uzsonnával látták vendégül a bringásokat

későbbiekben az idősebbek is kedvet kapnak majd, legyen szó
bringás uzsonnáról egy májusi kedden vagy éppen reggeliről a
mobilitási héten.
„Pattanjunk bringára és tegyük együtt élhetőbbé a várost!” –
üzeni a helyi program koordinátora, aki nem feledkezik meg a
támogatókról sem: a zirci Bringás Uzsonna a Magyar
Kerékpárosklub, az Aktív Magyarország, Zirc Városi
Önkormányzat, a Piller Pékség, és a Patkó Vendéglő segítségével
jött létre, a szép piros-sárga almákat magánszemély ajánlotta fel.
Együttműködő partner volt a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs, a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB,
valamint a Bike-Medic Kft. (kg)

Horgolókból kirándulók – Ú T I B E S Z Á M O L Ó
A Horgoló Klub egy napra „Kiránduló Klubbá” alakult át. A reggeli indulás után
megérkeztünk első állomásunkra, Nagycenkre, a Széchényi Mauzóleumhoz. Az érdekes
vezetés alatt sokat megtudtunk a Széchényi-család zivataros életéről.
A következő megálló Hegykő volt, ahol a csodás Csipkeházat néztük meg.
A Csipkeházat elsősorban az egyedülálló höveji csipkegyűjtemény, Szigethy Istvánné „A
bölcsőtől a szemfedélig” című kiállításának bemutatására hozták létre. A több mint száz
éves épület maga is különlegesség, ritkaságnak számító kemencéivel és tisztaszobáival.
Időutazást élhettünk át, felidézhettük gyermekkori élményeinket, valamint azt, milyen
lehetett nagyszüleink, őseink élete.
A fertődi Esterházy-kastély gyönyörű termei, csodálatos parkja felejthetetlen élmény
volt. Az idegenvezetés közben elképzeltük, milyen lehetett a régi hercegek, hercegnők
élete. (Hummel Beáta)
Balról: a Horgoló Klub a hegykői
Csipkeháznál. Jobbról gróf
Széchenyi István nyughelye
FOTÓK: BORS KÁROLY

BAKONYI ZÖLDKÖR

A fás legelők szerepe címmel kerül
sor a Bakonyi Zöldkör következő
előadására május 27-én 18.00 órai
kezdettel az MTM Bakonyi
Természettudományi
Múzeumának közművelődési
termében.
A Bakonyra és a Balaton-felvidékre
is jellemző fás legelők múltja és jelene
szorosan összekapcsolódik a közösség, a
természetvédelem, a népi tudás és a
tájtörténet témaköreivel.
Ez az izgalmas, de kevesek által
ismert
élőhelytípus
lesz
a
programsorozat következő témája.
Az előadó, dr. Varga Anna
etnobiológus a Pécsi Tudományegyetem
Néprajz–Kulturális Antropológiai Tanszékének tudományos munkatársa évek
óta kutatja a fás legelőket.
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Két zirci bronzérem az országos döntőben
Szépen helytálltak a Lövész Klub Zirc
Egyesület
fiataljai
a
sportlövő
diákolimpia
országos
döntőjében,
melynek Gyöngyös volt a házigazdája. Az
általános iskolás lányok csapatban,
Vintze Regina, a III. Béla Gimnázium
diákja egyéniben bronzérmet szerzett.
Sportlövőink
a
zirci
helyszínnel
megrendezésre kerülő megyei diákolimpiáról
iskolázták be magukat a legjobbak közé, a
Lövész Klub Zirc Egyesület felkészítésében
iskolájuk színeit képviselték.
A legjobb eredmény nyíltirányzékú
légpuska húszlövéses számban született, a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Szöllőskei Hanga, Kalocsa
Rebeka, Paró Blanka összetételű csapata (a képen jobbról) a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A zirci lövészklubban tagságát továbbra is megtartó, de
szárnyait már a Komáromi VSE színeiben bontogató Vintze
Regina, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és

Alapfokú Művészeti Iskola diákja
zártirányzékú légpuska negyvenlövéses
számban szintén harmadik helyen
végzett, ezzel egyéniben a legjobb
eredményt érte el a zirci versenyzők
közül.
Varjas József klubelnök elégedett a
tanítványai
teljesítményével,
értékelésében kiemelte, hogy az ifjú csapat
országos szinten is megállta a helyét.
Versenyzőik szinte kivétel nélkül a
mezőny
első
felében
végeztek
korcsoportjukban,
illetve
kategóriájukban, voltak, akik a legjobb tíz
célzó között voltak a gyöngyösi
megmérettetésen.
Nyíltirányzékú légpuska húszlövéses
számban a bronzérmet szerzett csapat tagjain kívül Dömsödi
Renáta, Bittmann Zoltán, Pap Richárd, Tátrai Zsombor,
légpisztoly húszlövéses számban Menyhárt Réka és Jakab
Márton képviselte iskoláját és a zirci lövészklubot a diákolimpia
országos döntőjében. (kg) FOTÓ: PARÓ NORBERT

Újévi Sporthíradó: Zirci
Sporthorgász Egyesület
Folyamatosan épül és szépül a
Szarvas-tó környezete a Zirci
Sporthorgász Egyesületnek
köszönhetően. Szabadtéri sportról
van szó, de a járványhelyzet sajnos
erre is hatással volt. A
nehézségeken azonban
túljutottak, sőt fejlesztéseket is
megvalósítottak.
– Nem volt egyszerű egyesületünk
2021-es éve. A járványhelyzet okozta
bizonytalanság
meglátszott
a
forgalmunkon. Az emberek kezdetben
még
szívesebben
kimozdultak
a
bezártságból,
de
a
második
járványévben ez már nem volt annyira
jellemző. Sikerült azonban megőriznünk
a pénzügyi stabilitásunkat, teljesíteni
tudtuk a haltelepítéseket, sőt még
fejlesztésekre is jutott pénzünk és
energiánk – tekint vissza az elmúlt
időszakra Varga Zoltán, a Zirci
Sporthorgász Egyesület elnöke, majd
sorolja is, mi minden történt a
létesítmény körül.
Az elmúlt év végén a tó keleti
oldalán megvalósították a partmenti
kövezést és a nyugati oldalon is
előkészítették ennek a földmunkálatait.
Felújították a régi halőrház tetőfedését,
az esőbeállót pedig az egyik partról a
másikra telepítették át, ahol nagyobb a
kihasználtsága, sporttársak, vendégek
társalgóhelyének is kiválóan alkalmas a
fából készült létesítmény.
Pályázati úton beszereztek egy
motoros fűkaszát és egy levegőztető
berendezést, melyet a tavalyi rendkívül
aszályos esztendő miatt azonnal
csatasorba állítottak, még ősszel is
járatták. Nyertek további egymillió
forintot eszközfejlesztésre, melyből egy
fűnyíró traktort és egy motorfűrészt
vásárolnak
a
zöldterületek

Varga Zoltán egyesületi elnök mutatja a tavalyi év egyik
legnagyobb fejlesztését, a partmenti kövezést

karbantartására. Ezen kívül a helyi
önkormányzat civil pályázatán is kaptak
támogatást, ebből a forrásból a
rendezvények díjazását biztosították, az
egyesület szervezésében összesen hét
versenyt bonyolítottak le az elmúlt
évben.
Az egyesületi tagoknak évente
állami jegyet kell váltaniuk. Néhány
évvel ezelőtt, egy megszűnő veszprémi
egyesület
tagságának
átvételével
nagyban megnövekedett a létszámuk,
nyitniuk is kellett egy irodát a
megyeszékhelyen. A közel hétszáz
veszprémi tag kevésbé látogatja a tavat,
de a tagdíjat becsületesen fizetik, ami
jelentős bevétel az egyesületnek.
Télen megtörténtek a szokásos
előkészítő munkálatok a szezonra,
levágták a nádat, rendbe tették a
tópartot, folyamatosan nyírják a füvet és
a sok esőnek köszönhetően szép zöld
pázsit terül el a víz mellett. Varga Zoltán
nem számít könnyű évre, mint mondja,
az
üzemanyagár-emelkedés
következtében a halár ötven százalékkal
emelkedett, ugyanakkor biztosítaniuk
kell a megfelelő mennyiségű halat a
tóban, ez a legfontosabb célkitűzésük,
illetve a nyugati oldal partmenti
kövezését is meg szeretnék valósítani az

idei évben. Nyáron megrendezik a már
hagyományosnak mondható és igen
népszerű, teltházas, huszonnégy órás
horgászversenyüket.
A zirci sporthorgászok életkori
megoszlása vegyes képet mutat, szinten
minden korosztály képviselteti magát.
Az utánpótlással úgy tűnik, nem lesz
gond, a sporthorgászat dívik a fiatalok
körében, vannak, akik már egészen
kisgyermekkorukban
kezdték,
és
kitartóan látogatják a tavat, ugyanakkor
nyugdíjasok is szép számmal hódolnak
sportos hobbijuknak.
Az egyesületi vezető a gyerekek
figyelmébe ajánlja „anyaszervezetük”, a
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége
által minden év nyarán megszervezett
zsennyei tábort, ahol kedvezményes
áron, tizenhat éves korig várják a
sporthorgászat
iránt
érdeklődő
ifjoncokat.
Mint azt megtudhatjuk, a Szarvastó legjellemzőbb halfaja a ponty.
Amurral is találkozhatnak Zircen a
sporthorgászok, mely még a szabályozás
előtti időből származik, tájidegen volta
miatt telepíteni már nem lehet.
Dévérkeszeg, vörösszárnyú
keszeg,
kárász, süllő színesíti a halfaunát, és
csuka is akadhat a horogra. A közelmúlt
legnagyobb fogása egy tizenhat kilós
ponty volt, melyet a versenyeken is
eredményesen szereplő Bacsák Péter
emelt ki a vízből.
A létesítmény májusban reggel
hattól este hét óráig tart nyitva,
péntektől vasárnapig pedig non stop.
Közösségek, baráti társaságok számára
is biztosítják a tavat jelképes tiszteletdíj
fejében, cégek is egyre nagyobb
számban bérlik ki családi napok
megtartására,
nemsokára
egy
osztálytalálkozónak
is
helyszínt
biztosítanak majd – tájékoztat Varga
Zoltán, végül köszönetét fejezi ki
azoknak, akik a karbantartási és
fejlesztési munkálatokban önzetlenül
segítettek. KG

