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Megjelenik havi két alkalommal
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Az iskola kinyitotta a kaput, a cég belépett rajta
Közel kilenc millió forintos képzési támogatást nyert
el a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és
Kollégiuma az Arconic Alapítvány pályázatán.
A projektnyitó rendezvényre a kedvezményezett iskola
könyvtárában került sor, a vendégeket Somogyi Dóra, a
házigazda intézmény diákja köszöntötte, és vezette a műsort.
Katus István, az Arconic-Köfém Kft. Magyarország
vezérigazgatója elmondta, alapítványuk kiemelt célja, hogy
támogassa azokat a képzéseket, amelyek leginkább a
természettudományi kategóriába tartoznak nem csak
középfokú szinten, hanem felsőfokú szinten is. A
gyárlátogatások mellett gyári táborokat is szerveznek, ahol
megismertetik a különböző szakmák szépségeivel a diákokat,
hogy amikor pályaválasztás elé kerülnek, bátran tudjanak
menni ebbe az irányba. Hangsúlyozta azt is, hogy egyre több
olyan vállalat, vállalatcsoport van Magyarországon, ahol
szükség van a szakemberekre, és számukra is fontos, hogy a
diákok olyan szakmai ismeretekkel rendelkezzenek,
amelyeket a cég hasznosítani tud. Szeretnék, ha nem egyszeri
támogatásról lenne szó, hanem egy program valósulna meg,
és támogatni is fogják azon célok megvalósítását, amelyek
közösen viszik a két félt előre.
Horváth Attila, a PSZC Reguly Antal Szakképző
Iskolájának és Kollégiumának igazgatója az előzményekkel
kapcsolatban elmondta, 2018 novemberében rendezték meg
a „Tanműhelyi nyitott kapuk” rendezvényüket az Európai
Szakképzési Hét keretében, melyre többek között a
nemesvámosi céget is meghívták. Ezt követően találkoztak a

Horváth Attila iskolaigazgató (balról) és Katus István, a támogató
cég magyarországi vezérigazgatója mutatja a projekttáblát

gyár igazgatójával, és a szakképzést érintő kérdésekben több
ponton is egyezett a véleményük. Tájékoztatást kaptak az
alapítvány működéséről és az alapítványon keresztül történő
pályázati lehetőségről.
Mint azt elmondta, a pályázat három pilléren áll, egy
szaktanterem kialakításából, pályaorientációs tevékenységből
és a nemesvámosi Arconic-céggel történő együttműködésből.
(Folytatás a 3. oldalon)

Belülről is megújul a múzeumi
épület, kávéház létesül

Az óvodások voltak a
legaktívabb olvasók

A képviselő-testület rendkívüli ülésén kiválasztotta a kivitelezőt a Regulymúzeum épületének belső felújítására, vendéglátóegység kialakítására.
Komplex
turisztikai
fejlesztésre
418 507 450 forintot nyert el az önkormányzat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében. A projekt első ütemében a
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház főépületének és utcai szárnyának
belső
felújítására,
múzeumi
kávéház
létrehozására, az állandó kiállítás megújítására
kerül sor.
A fejlesztés kezdetét veszi, Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli
ülést tartott, melyen a projektre kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánították
a döntéshozók és az ajánlattevők közül a MIN-TECH Kft. választották ki a munka
elvégzésére.
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház „Utazás az ismeretlenbe” című
állandó kiállítása a munkálatok ideje alatt szünetel, és a belülről is megszépülő épületben,
egy „új ismeretlennel” várják majd a látogatókat a fejlesztést követően. (kg)

Fotó: Horváth Norbert (Városi Könyvtár)

December elején hirdette meg Hóolvasó
elnevezésű olvasópályázatát a Békefi
Antal Városi Könyvtár tizennégy év
alatti gyermekek számára. A pályázat
lezárult, a szervező intézmény kihirdette
az eredményeket. Képünkön az óvodás
kategória első két helyezett testvérpárja,
Kiss Botond és Kiss Bertalan
édesanyjukkal, Kiss Gabriellával, aki a
sok-sok mesét felolvasta gyermekei
számára. A pályázatról bővebben
Kultúra rovatunkban olvashatnak.
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Elfogadták az Önkormányzati Társulás
költségvetését – az Óvodatársulás is ülésezett
Az idei évben először ülésezett a Zirci Járás
Önkormányzati Társulás Tanácsa, amely többek
között a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatos
határozatot is meghozta.
A társulást alkotó tizenöt település közül tizenkettőnek
volt képviselete az ülésen. A Társulási Tanács tagjai
egyhangúlag fogadták el a Zirci Járás Önkormányzati
Társulás 2020. évi, tisztán működési költségvetését, mely
196 901 000 forintban került megállapításra.

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bázis- és
tagintézményeinek 2020. évi nyári nyitvatartása:

Bázisintézmény óvoda (Zirc)

Bázisintézmény bölcsőde

06.02-től 07.24-ig nyitva
07.27-től 08.21-ig zárva
08.24-től 08.31-ig nyitva

06.02-től 07.31-ig nyitva
08.03-tól 08.21-ig zárva
08.24-től 08.31-ig nyitva

Lókúti óvoda

Borzavári Manókert Óvoda

06.02-től 06.12-ig nyitva
06.15-től 07.24-ig zárva
07.27-től 08.31-ig nyitva

06.02-től 07.10-ig nyitva
07.13-tól 08.21-ig zárva
08.24-től 08.31-ig nyitva

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Zirc 2359/2/A/4 hrsz.-ú, Zirc, Győri utca 14.
földszint 4. szám alatti 45 m2 alapterületű
lakóingatlan értékesítésére

A Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését
egyhangúlag fogadták el a tanácstagok

A tanácstagok egyetértettek azzal is, hogy a központi
orvosi ügyeleti feladatellátásban részt vállaló orvosok óradíja
egységesen 4000 forintban, a központi orvosi ügyeleti
feladatellátásban részt vállaló vállalkozó asszisztensek óradíja
1700 forintban, míg a megbízási díjjal foglalkoztatott
asszisztensek óradíja 1476 forintban kerüljön meghatározásra
2020. március 1-től.
A Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is
ülésezett ugyanezen a napon, költségvetésről, beiratkozási
időpontokról, nyári nyitvatartásról határoztak a tanácstagok.
Az óvodatársulás összevont működési költségvetése
247 009 000 forint összegben került elfogadásra. Az óvodai
beiratkozásra a zirci bázisintézményben április 24-én, április
27-én és április 28-án 6.30 és 17.00 óra között, a lókúti
tagóvodában és a borzavári tagóvodában egyaránt április 24én és április 27-én 7.00-16.00 óráig van lehetőség. A
beiratkozást azon gyermekek számára javasolják, akik 2020.
augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, illetve a
2020/2021-es nevelési év folyamán igénybe kívánják venni az
óvodai ellátást.
A társulás fenntartásában lévő óvodák, illetve a bölcsőde
nyári nyitvatartásának meghatározásáról is döntés született.
A zárások alatti időszakban szülői igényfelmérés alapján a
nyitvatartó
intézményegységek
fogadják
a
másik
intézményegység gyermekeit is. A nevelési intézmények nyári
nyitvatartását cikkünk végén ismertetjük.
Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa arról is döntött, hogy
a törvényi szabályozásnak megfelelően engedélyezi a 2019–
2020. nevelési évben a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
Lókúti Tagintézményben működő egy csoportra vonatkozóan
húsz főben meghatározott maximális gyermeklétszám legfeljebb
húsz százalékkal történő átlépését.

KG

A részletes pályázati kiírás megtekinthető:
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. szoba, Tel.: 06-88/593-705).
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály (8420 Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106. szoba)
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni:
„PÁLYÁZAT – Zirc, Győri utca 14. földszint 4.”.
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. (péntek) 12 00 óra

Látogatási tilalom a zirci kórházban
A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Fekvőbeteg
Osztályain a vírusos megbetegedések miatt február 24-től
határozatlan időre látogatási tilalmat rendelt el dr.
Vermes Tamás főigazgató. A rendelkezés a visszavonásig
érvényes – közölte honlapján a zirci kórház.

Autóbusz-menetrendi változás
A térségünket érintő változás az autóbusz-közlekedésben a
VOLÁNBUSZ tájékoztatása szerint, hogy 2020. március 1jétől (vasárnaptól) a 6:35-kor Zircről Székesfehérvárra,
illetve a 12:40-kor vissza irányban közlekedő járatok
megállnak Bakonycsernye, Iskola megállóhelyen.

2020. február 28.
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Az iskola kinyitotta a kaput, a cég belépett rajta
(Folytatás az 1. oldalról)
A szaktanterem tervezésekor az elsődleges céljuk, hogy
naprakész technológiával felszerelt gépészeti alapozó műhelyt
alakítsanak ki, melyben fémek kézi és kisgépes alakítására lesz
lehetőségük, egyéb berendezésekkel, eszközökkel pedig többek
között a szakszerű és pontos mérésekkel, anyagvizsgálatokkal
ismerkedhetnek meg a tanulók.
Az eszközfejlesztéssel a kor
követelményeinek
megfelelő
minőségű
képzést
tudnak
nyújtani, amit a diákok később
kamatoztathatnak a munkájuk
során. Terveik között szerepel
olyan gépek beszerzése, amely
szorosan kapcsolódik az iskola
egyik legfontosabb alaptevékenységéhez, a pályaorientációhoz. A
pályázat keretében elnyert forrás arra is lehetőséget biztosít,
hogy minden gépész-oktatásban résztvevő tanuló, szaktanár,
szakoktató számára gyárlátogatást szervezzenek Nemesvámosra,
illetve további lehetőségként került megfogalmazásra a
termelésben dolgozó mérnökök oktatásba történő bevonása.
A szakképző iskola igazgatója köszönetet mondott
mindenkinek, aki segítette a munkájukat. Hozzátette, az

alapítvány által biztosított pénzösszeg jó helyre került, az ebből
megvalósuló
fejlesztések,
programok
nagymértékben
hozzájárulnak mind a tanulóik, mind a szaktanáraik
fejlődéséhez. A pályaorientációs eszközök hatékony alkalmazása
pedig elősegíti azt a folyamatot, hogy az általános iskolák tanulói
közül minél többen válasszák a szakképzést.
Sági István, a Pápai Szakképzési Centrum kancellárja
kiemelte, hogy a támogatók nem a konkurenciát tartják szem
előtt, és ez a szemléletváltás segíthet abban, hogy a különböző
iparágak csúcstechnikája megjelenjen az intézményekben.
Fontosnak nevezte továbbá a hétköznapi találkozásokat, a
kapcsolatok építését, lehetőségek keresését, amelyek révén
támogatókra lelhet az iskola, és egy kölcsönösen jól működő
partnerséggel a képzés színvonalát is lehet emelni, illetve a
tanulók elhelyezkedési lehetőségei is javíthatók.
A dicséret hangján szólva kiemelte, hogy a zirci iskola
vezetése felismerte mindezt, és reményét fejezte ki, hogy az
elnyert támogatás egy hosszú és gyümölcsöző együttműködés
kezdete, egyúttal jó példa arra, hogy egy kisebb településen is
megvannak a kitörési pontok.
A beszédeket követően a projekttábla ünnepélyes átadására
került sor. A rendezvényen versmondással közreműködtek az
iskola diákjai, Jankovics Gábor és Hegyi Barbara. (kg)

Szépkorú zirci polgárt
köszöntött a városvezetés

PROGRAMAJÁ NLÓ

Február 20-án töltötte be 95. életévét Németh
Istvánné zirci lakos. Ebből az alkalomból
köszöntötték őt születésnapján városunk vezetői,
Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc
alpolgármester.
Németh Istvánné, lánykori nevén Deutsch Margit 1925.
február 20-án született Páliháláson. 1964 óta él Zircen.
1946-ban kötött házasságot Németh Istvánnal. Két fiuk
született, Ferenc és István. Három lányunokája és három fiú
dédunokája van. Miután a férje 1994-ben elhunyt, az egyik
fiával és a menyével él.
Dolgozott orvosnál bejárónőként és nevelőszülő is volt.
Huszonöt gyermeket vett a gondozásába, akik közül többen a
mai napig visszajárnak hozzá.

Hellebrandt Ferenc alpolgármester (balról) és Ottó Péter
polgármester köszöntötte Németh Istvánné Margit nénit

KG

XIII. Reguly Antal Emléktúra
Március 7-én (szombaton) 35, 22 és 7 km-es távon. A rajt-cél
állomás megváltozott, az eredetileg meghirdetett Reguly
Múzeum helyett a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság u. 3. szám alatti
telephelyéről indul a túra – közölte honlapján a szervező
Ösvénytaposó Baráti Társaság. Nevezés, indítás: 35 km: 7.30–
9.30, 22 km: 7.30–10.30, 7 km: 9.30–12.00 óra között.

ZIRCI ZÖLD – az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma és a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház közös programsorozata természetvédelmi témákról
2020. március 6., 18.00, MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. Közművelődési terem).
Kerekasztal-beszélgetés a „Holnap” című film kapcsán. Téma:
Fenntartható mezőgazdaság – környezetkímélő gazdálkodás a
kiskertben. Meghívott vendégek: Nagy Tamás (agrármérnök,
Zirc város képviselő-testületének tagja), Pálfi Anna (Ökotár
zöldközösség, Bakonyoszlop). A programra a belépés díjtalan.
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Az óvodások voltak a legaktívabb olvasók

December elején hirdette meg
Hóolvasó elnevezésű
olvasópályázatát a Békefi Antal
Városi Könyvtár tizennégy év
alatti gyermekek számára. A
pályázat lezárult, a szervező
intézmény kihirdette az
eredményeket.
–
Huszonkilenc
gyermek
összesen 289 kötetet olvasott el,
illetve
hallgatott
meg
szülei,
nagyszülei és testvérei felolvasásában.
Idén
az
óvodások
voltak
a
legaktívabbak, a nevezők száma és az
általuk kölcsönzött könyvek számának
tekintetében is – számolt be a
pályázatról Jámbor Adrienn, a Békefi
Antal
Városi
Könyvtár
olvasószolgálatos munkatársa.
A
könyvtár
szellemiségének
megfelelően fontosnak tartja, hogy
ösztönözze
a
gyermekeket
az
olvasásra.
Vallják,
hogy
erre
napjainkban egyre nagyobb gondot
kell fordítani. Az olvasópályázatok is
fejlesztik a gyermekek szókincsét,
bővítik
ismereteiket,
gazdagítják
érzelem- és képzeletvilágukat. A
pályázók
saját
ízlésüknek,
érdeklődésüknek megfelelő témájú és

hangulatú könyveket választhattak a
szépirodalmi gyűjteményből.
A Hóolvasó pályázat helyezettjei:
Óvodások: 1. Kiss Botond, 2. Kiss
Bertalan, 3. Bartus Milli Anna. Alsó
tagozatosok: 1. Bartus Marcell, 2.
Konc Luca Csilla, 3. Tóth Barna. Felső
tagozatosok: 1. Palánkai Hanna, 2.
Varga Lívia és Kutasi András
(holtversenyben).

A legjobb olvasók elismerő
okleveleket és ajándékokat vehettek
át. A díjakat az „Együtt a könyvtárért”
Alapítvány, a „Gyűszűkék” Foltvarró
Klub és Tóth Erika ajánlották fel.
A könyvtár köszönetét fejezi ki
minden
pályázónak,
valamint
szüleiknek, nagyszüleiknek, akik az
olvasás
és
könyvek
iránti
szeretetükkel jó példát mutatnak
gyermekeiknek, unokáiknak. Ezúton
is kérik a szülőket, nagyszülőket, hogy
továbbra is töretlenül bátorítsák
gyermekeiket, unokáikat az olvasásra,
ami
örömteli
tevékenység,
megmozgatja egész lényüket.

Az óvodás kategória harmadik helyezettje,
Bartus Milli Anna oklevele és nyereményei
Megtelt a könyvtári hóember pocakja „könyvvel”

Farsangozott az Idősek Klubja
Épp hogy csak elfértek a közösségi helyiségben,
olyan sokan eljöttek a Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ Idősek Klubjának farsangi
rendezvényére.
Hummel Beáta klubvezető házigazdaként jó példával
előállva vasutas egyenruhában várta az érkező néniket,
bácsikat, volt közöttük, aki szintén maskara mögé bújt
erre az alkalomra.

Szerkesztőség

ki, hogy szeptember óta, mióta visszaköltözött az Idősek
Klubja a felújított épületbe, komoly élet folyik a házban, és
arra biztatott mindenkit, hogy látogassanak el a klubba,
lakják be, érezzék otthon magukat, reggel fél nyolctól
délután négyig nyitvatartanak. Ötleteket is várnak, hogy
milyen programokon vennének részt szívesen.
„Hol jár az eszem? – Csak a csengőt figyelem” – szólt
az örökzöld sláger, s hamarosan már a falra felszerelt
készüléken is megjelentek egy régi táncdalfesztivál
képkockái.
A
munkatársak
a
házban
készült
finomságokkal kínálták körbe az otthon, de most
mégiscsak egy kicsit vendégségben lévő időseket, sajtos
tallér, farsangi fánk került az asztalra. A zene megalapozta
a jó hangulatot, így nem csak beszélgettek, társalogtak,
hanem volt, aki táncra is perdült.
A tombolán helyi vállalkozások által felajánlott
ajándékokat sorsoltak ki. Kedves gesztus volt a közösség
részéről, hogy születésnapja alkalmából köszöntötték
Hummel Beáta klubvezetőt. (kg)
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Áttörni a parancsolt hallgatás falát – a
kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek Zircen
– Nézzenek egymásra, mert elszántsággal és
elégtétellel tölthet el minket az a tény, hogy itt
vagyunk, együtt vagyunk, és ezt szabadon
megtehetjük több mint fél évszázados elnyomatás,
hallgatási parancs és zsarolás után. Diadalmas nap
ez, hiszen nyíltan emlékezhetünk.
Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar
Politikai Rabok és Kényszermunkások szervezetének elnöke
mondta ezeket a gondolatokat Zircen, a Városházán, a
kommunista diktatúrák áldozataira emlékező ünnepségen,
egy nappal a február 25-ei emléknap előtt.
Itthon a szöges szuronyok árnyékában az ávós
terrorbrigád, ha kinézte magának a szüleink lakását,
megjelent éjfélkor vagy hajnalban, csengőfrászt hozott, és kis
csomagokkal teherautó-platón elvitte mindazokat a
magyarokat, akikről azt gondolta, hogy útjában lennének az
új rendszer építésének. Recsk és Kistarcsa szögesdrótjai
mögé, ítélet nélkül, a táborparancsnok által tetszőlegesen
meghosszabbítható fogsággal, kényszermunkára hurcolták el
őket.
Sztálin halála után Nagy Imre kormánya hazaengedte a
még élő rabokat, csupán azt közölték velük, hogy sem ítélet
nélküli fogságukról, sem lágeréletükről nem beszélhetnek
senkivel. Ha mégis megteszik, családjuk, hozzátartozóik,
gyermekeik látják ennek kárát. „Ennek a rájuk parancsolt
hallgatásnak a falát törtük át azzal, hogy a megemlékezés
immár állami szintre emelkedett. A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja lehetőséget teremt arra, hogy
felidézzük és emlékeztessünk mindenkit, mire is képes a
kommunista hatalom” – mondta az ünnepség szónoka,
akinek a családja is érintett volt, mindkét szülője megjárta a
Gulagot.

most is közöttünk vannak, legyenek áldottak, mert nekik
köszönhetjük, hogy ez az embertelenség nem darált le
bennünket. Azért pedig, hogy mindez ne ismétlődhessen meg
a történelemben, nekünk is minden nap, mindent meg kell
tennünk – zárta gondolatait a szónok.
Az ünnepség koszorúzással vette kezdetét a Hősök
emlékművénél, melyen 2013-ban állítottak emléktáblát a
kommunista diktatúrában Gulagra elhurcoltak, Hortobágyra
kitelepítettek, haláltáborokba internáltak tiszteletére. Majd a
Városházán folytatódott a megemlékezés, ahol Egervölgyi
Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány kulturális felelőse
köszöntötte az egybegyűlteket. Felidézte a koholt vádak
alapján Gulagra internált, s ott tíz évet eltöltött Olofsson
Placid bencés szerzetes közel tíz évvel ezelőtti Városházán
megtartott előadását.

A koszorúzók sorfala, jobbról Máj János elnök és Bittmann Károly titkár
a Zirci Országzászló Alapítvány részéről, Menczer Erzsébet, a
Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások
szervezetének elnöke, valamint a város képviseletében Ottó Péter
polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester

A történelmi egyházak képviselői, Imrefi Mór plébános,
Vecsey Katalin református lelkész és Szakos Csaba
evangélikus lelkész imát mondott az áldozatokért – közös
fohász is átjárta a termet –, Wittmann György szavalatával
tette bensőségesebbé az ünnepséget. A Himnusz és a Szózat
eléneklése zárta keretbe az emlékezést Géring Klára, a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola énektanára és két diáklány közreműködésével.

Menczer Erzsébet emlékezőbeszéde a Városházán

A szónok további példákkal érzékeltette, hogy a későbbi
évtizedekben mire volt képes a kommunista hatalom: az
ötvenes években vert és gyilkolt, a hatvanas években már csak
börtönbe zárt, a hetvenes években kiegyezést ajánlott, de
azért még gumibotozott, hogy aztán a nyolcvanas évek végére
morális és gazdasági szempontból is elzálogosítsa a jövőt.
1990 után azt hittük, hogy ilyen súlyos bűnök után az
MSZMP örökösei sohasem térhetnek vissza a hatalomba. De
mint oly sokszor a történelem során, csalódnunk kellett. Az
egykori KISZ KB titkárából miniszterelnök lett, és azt láttuk,
hogy az ország totális eladósodottsága 2010-re újra előállt.
Akikre ma szeretettel, tisztelettel, főhajtással gondolunk,
akiknek köszönhetjük, hogy áldozatukkal, túlélésükkel,
hűségükkel a hazához példát adtak, s akik közül néhányan

A történelmi egyházak képviselői imát mondtak az áldozatokért

KG
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75 éve indult el a „FÁJDALOM VONATA”
1945. február 28-án, szinte a II. világháború utolsó
pillanataiban német nyomásra a nyilas vezetés
elhurcolta a zirci járás leventéit (mintegy 800 főt,
köztük 49 fő zirci leventét) azzal a nyilvánvaló
szándékkal, hogy további gyorsított kiképzés után a
Hitler-Jugendhez hasonlóan, még bevethessék őket
a fasiszta uralom alól felszabadító csapatok elleni
végső harcokban.
Szerencsére, a gyors szövetséges előrenyomulás mindezt
megakadályozta, hamarosan fogságba kerültek, helyreállítási,
és egyéb munkákat (fuvarozás, exhumálás, stb.) végeztettek
velük a fogvatartóik. Volt, akik Dániáig is eljutottak, másik
csoportjuk amerikai fogságba esett, ahonnan őket átadva a
franciáknak a szövetségesek korábbi partraszállási zónájába
(Dieppe környéke) kerültek. Végül az első csoportjuk 434 nap
után, mások 560 nap után kerülhettek haza.
A francia csoportba került Zirc-Akli–i illetőségű
VEINPER JÓZSEF (1928–2005) levente az alábbiak
szerint emlékezett vissza a nagy utazásra:
„1945. február 28-án a németek, nyilasok és az akkor
Zircen tartózkodó tábori csendőrök közreműködésével az
1926–1930 évben született fiúgyerekeket összeszedték
akaratunk ellenére és megfenyegetve a zirci vasútállomáson
bevagoníroztak bennünket, és elvittek Németországba. A
kíséret fegyveres nyilasokból állt. Két hét céltalan bolyongás
ideje alatt semminemű ellátást nem kaptunk, és rettenetesen
éheztünk, és fizikailag is leromlottunk. Március 15-én
érkeztünk meg Dortmundba, ahol kétnapi várakozás után a
katonai repülőtéren helyeztek el bennünket. Itt a közeledő
amerikai csapatok miatt igen nagy volt a fejetlenség és
teljesen világossá vált, hogy az ottani katonai vezetésnek csak
nyűg voltunk. Sem élelmezésünk, sem orvosi ellátásunk nem
volt biztosítva, és arra használtak fel bennünket, hogy a
bombázások szünetében a megrongált utakat kellett
takarítanunk fegyveres katonák felügyelete mellett. Március
23-án a front közeledtével minden igazolás és ellátás nélkül
szélnek eresztettek bennünket. Ekkor, a még a városban
tartózkodó Rokonai Simon cisztercita atya vezetésével 15 nap
keserves bolyongás után Meinkhenbracht erdejében találtunk
olyan helyet, ahol a front áthaladtát minden baj nélkül
átvészeltük. Ekkor az amerikai katonák összeszedtek
bennünket és az ott meghúzódó szökött német katonákkal
együtt – ami a legnagyobb hiba volt részükről, hivatkozva az
élelmezésünk ellátására – egy Koblenz melletti gyűjtőtáborba
vittek bennünket. Hiába könyörögtünk, hogy engedjenek el,
mivel civilek vagyunk és semminemű kiképzést nem kaptunk,
csak dolgoztattak minket. Valószínű, hogy kényelmi
szempontból nem intézkedtek. Különböző helyeken romokat
kellett eltakarítani, és új táborok építésén dolgoztunk. Július
1-én átadtak a franciáknak, mivel ez a terület az ő zónájuk
lett. Élelmezési ellátásunk még kritikusabb lett, civil
kérelmünket meg sem hallgatták és szeptember 1-jén
embertelen körülmények között Dieppébe szállítottak. Itt
minimális
élelmezés
mellett,
mint
dokkmunkások
közintézményekhez
autókkal
szenet
szállítottunk,
tengerpartról építkezésekhez kavicsot, és a dieppe-i amerikai
katonai temetőben a hazaszállítandó elesettek exhumálását
végeztük szakemberek vezetésével. Elhelyezésünk egy tető
nélküli szétrombolt kolostor volt, szigorú katonai őrséggel.
Innen 1946. április végén visszahoztak a darmstadti
táborba, onnan június végén a pockingi gyűjtőhelyre vittek,
és szeptember elején hoztak haza fizikailag teljesen leromlott
állapotban. Szeptember 11-én szabadultam Kaposváron.”

A nagyesztergári születésű Veinper József is azok közé tartozott, akiket
leventeként elhurcoltak. A később Zirc-Akli-i lakos 2005-ben hunyt el

Rokonai Simon nagyesztergári plébános, ciszterci atya együtt utazott a
leventékkel és oltalmába vette őket. Pannonhalmán hunyt el 1983-ban

Az elhurcolt zirci leventék névsora (1945. február 28-án
vitték el őket, 1946. május 8-án, illetve 1946. szeptember 11-én
tértek haza): Aschenbrenner Mihály (1930), Bieber József
(1930), Dülk Ferenc (1930), Heinrich József (1930), Hermann
Ferenc (1930), Hoffmann Imre (1929), Horák György (1928),
Horváth Károly (1930), Hutter József (1930), Kasper Vilmos
(1928), Kikl Mihály (1928), Kirsteuer Imre (1930), Kőrös István
(1930), Kukorelli András (1927), Lakner Károly (1928), Magyar
László (1928), Müller Alajos (1930), Németh Ödön (1930),
Pálinkás Gyula (1927), Pálinkás László (1929), Pék József (1929),
Prímász Ernő (1929), Radics Géza (1930), Rottenbücher Antal
(1930), Sashalmi József (1929), Schmidt Imre (1927), Szabó
János (1928), Szabó József (1930), Szakács János (1930), Szaturi
János (1926), Szaturi Miklós (1930), Szemmelveisz László
(1929), Szemmelveisz Mihály (1927), Szirbek Gyula (1930),
Szirbek János (1930), Szita László (1928), Tóth László (1928),
Tóth János (1921?), Veidinger István (1928), Vóznek János
(1930), Wurst János (1929), Zirc-Akli: Bachstetter Mihály
(1926), Bachstetter János (1928), Katulacs József (1927), Kálé
József (1926), (Németh János) 1930, Veinper József (1928),
Wirth József (1928), Németh Ödön (1930), összesen 49 fő.
Források:

Veinper család, Zirc-Akli

Hegyi-Deutsch család, Nagyesztergár

+Rácz Sándor néprajzkutató, Makó

VeML: 89/1945. XXI.1.d.

Répás József összeállítása
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Slajchó György

Bár Zircre 20 éves korában került, igazi zircinek számít. Az
ország másik szegletében, Nagylakon született 1937-ben, Makón
érettségizett 1955-ben. Majd Budapesten szerszámkészítő lakatos
tanulóként két évig az Egyesült Izzó volt a munkahelye. Mellette
aktívan focizott. Itt került jó barátságba a zirci származású Kőrös
Jánossal, aki javasolta neki, hogy jöjjön Zircre, dolgozzon a
dudari bányában, mert itt folytathatja a sporttevékenységét is.
1957-ben már a Zirc-Dudari Bányász csapatában játszott, és ért
el sikereket csapatával a megyei bajnokságokban.
Amikor Dudaron megszűnt a vájárképzés, a zirci 307. MÜM
Iparitanuló
Intézetben
a
mezőgazdasági
gépszerelők
szakoktatását végezte 1964-től. Közben elvégezte a Pécsi
Tanárképző Főiskola matematika - műszaki ismeretek szakát,
tanári diplomát is szerzett, és tanára, majd igazgatóhelyettese
lett a zirci MÜM-nek.
Eközben jelentős szakmai sikereket is elért. A Budapesti
Pedagógiai Intézettől felkérték, hogy a gépszerelő szakma első
évfolyamának számára állítson össze tantárgyi eszközjegyzéket.
A jegyzék összeállítása mellett tananyagelemzést is végzett, ami
alapos, korrekt és igen jó munkának bizonyult. A munka során
került baráti kapcsolatba dr. Latorcai Jánossal (később az
Országgyűlés alelnöke), aki akkor a Budapesti Műszaki Egyetem
Gépelemek Tanszékének adjunktusa volt, és kifogástalannak
minősítette Slajchó György tanár munkáját. Később több
szakmai tanterv elemzésére kapott megbízást, az általa készített
különböző modellek, prototípusok, ábrasorok segítették a
kollégái munkáját.
1987-től pályázat útján lett a zirci Reguly Antal Általános
Iskola igazgatója tíz éven át a nyugdíjazásáig. Ez idő alatt nőtt a
tantermek száma, új tornacsarnokot építettek, központi fűtést
vezettek be, ebédlőt, könyvtárat és sportudvart alakítottak ki. A
beinduló német tagozatos osztály a ma is működő nemzetiségi
osztályok elődjének tekinthető, de nagy hatású volt a rajz- és
vizuális program alapján működő osztályok beindítása is.
Több kitüntetésben, elismerésben részesült. Nyugdíjba
vonulásakor, 1997-ben a kultuszminiszter szolgálati emlékérmet
adományozott Slajchó Györgynek, a Reguly iskola igazgatójának.
2016-ban megkapta Zirc város Pro Urbe emlékérmét, „a városért
végzett kiemelkedően hasznos munkássága elismeréseként”. Jó
kapcsolata volt a tanárkollégákkal, a sport területén dolgozókkal,
a sport végig nagyon érdekelte. A zirci szülőkkel is jó
ismeretségbe került, hiszen több évtized alatt sokuk gyereke járt
az általa irányított iskolákba. Általános tiszteletnek és
szeretetnek örvend Zircen.
Felesége Baumann Lujza tősgyökeres zirci családok
leszármazottja. Édesanyja, Bittmann Mariska ősei háromszáz éve
élnek Zircen, mint építőmesterek, ácsok, kőfaragók. Édesapja,
Baumann Mihály kőművesmester nemcsak zirci házak, de a
tósokberéndi templom építője is, majd a zalapölöskei templom
építkezésén is dolgozott. Gyermekeik is Zircen élnek, Slajchó
Lujza tanárnő, könyvtáros, Slajchó Csaba út- és mélyépítő.
Irodalom:

Slajchó György: Életrajz. Kézirat

Slajchó György: 10 év iskolaigazgatóként. Visszaemlékezés. In: A Reguly Antal
Általános Iskola 1950-2005 / szerk. Illés Ferenc. – Zirc, 2006.

Kelemen Gábor: Az iskolák falain túlmutató életmű. zirc.blog.hu/2016/08/23

7



Slajchó György és felesége, Baumann Lujza

Iskolaigazgatóként 1996-ban

Cuhavölgyi Klára

KÖZLEMÉNY
A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2019-ben az alábbi
támogatásokat kapta
- adó 1 %-ából 187.015,-Ft-ot
- magánszemély és kft támogatásából 220.000,-Ft
- pályázati támogatásból: Zirc Város Önkormányzata Civil Alapból
295.082,-Ft /pszichiátriai betegek, mozgáskorlátozottak, vakok és
gyengénlátók programjaira/
- önkormányzatok támogatása a mozgáskorlátozottak csoportja
részére 110.000,-Ft
- Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain 392.000,-Ft
/működésre, programokra/

Összesen 1.204.097,-Ft-ot, melyet az alábbiak
szerint használunk fel:
A 797.082,-Ft-os célzott támogatáson túli összeget igény
szerint használjuk fel, családok, egyedülálló személyek támogatására
- tartós élelmiszercsomagok, segélyek formájában, ill. a működtetett
csoportjaink programjainak támogatására.
Kérjük, támogassa Alapítványunkat adója 1 %-ának
felajánlásával, hogy továbbra is segíthessünk rászoruló
embereken.
Adószámunk: 18928516-1-19
„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány
Kuratóriuma
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Amikor egy gyermek örömében sír
Riport a DEVM Kézilabda Alapítvány Zirci Csoportjáról
Öt évvel ezelőtt indult be a kézilabda-utánpótlásnevelés
Zircen a veszprémi székhelyű Diákok Egészségéért,
Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú
Alapítvány keretei között. Már az óvodás kortól az
általános
iskolás
korosztályig
foglalkoznak
a
gyerekekkel, s a fiúk mellett lányok is szép számmal
látogatják az edzéseket.
Az U11-U12-es fiúk veszik birtokba elsőként a Rákóczi téri
tornatermet péntek délután, aztán őket váltják a lányok. Ezzel a
korosztállyal Somogyi Tünde foglalkozik, aki két éve érkezett az
alapítványhoz, s tavaly szeptembertől a csoportvezető-edzői
munkát is átvette Zircen. – Megtetszett ez a légkör, ami itt
fogadott. Az elején volt egy kis nehézség, de amikor megszületett
az első győztes meccsünk, és az egyik gyermek elsírta magát
örömében, az nekem hatalmas motivációt jelentett a további
munkához – idézi fel a kezdeteket Tünde, aki nem akármilyen
pályafutással büszkélkedhet, hiszen tizennégy évesen NB II-ben,
tizenhat évesen már NB I-ben játszott, tizenöt éves korában
pedig bekerült az ifjúsági válogatottba.
Hozzáteszi, a szakmai stáb valamennyi tagja elmondhatja
magáról, hogy eddigi pályafutása során profi szemléletre tett
szert, és ezt az utánpótlás-nevelés javára is tudják fordítani.
A szakvezető mellé először ifj. Kerner László, a Zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
testnevelő tanára csatlakozott edzőként. – Felfigyeltek a
tanóráimon, sportköreimen az atlétikus és kézilabdás
foglalkozások módszertanára, valamint a gyerekekkel kialakult
kiváló tanár-diák kapcsolatra, majd érdeklődtek, hogy vállalnéke munkát az utánpótlás-képzésben – meséli László, aki
nyitottnak mutatkozott erre, s tavaly szeptemberben megkezdte
a szakmai munkát, illetve már a nyár folyamán a kéziakadémia
edzőtáborában is közreműködött. Mindegyik korosztállyal
foglalkozik, a csapatok atlétikus képzettségének a fejlesztését
végzi. Úgy látja, hogy stabilan és jól fejlődnek a gyerekek, ezért
hozzá is fűzi, hogy nagy önbizalommal várják a bajnokságot.
Az U9-es és az U10-es korosztállyal Jakab Richárd
foglalkozik, akinek szinte az egész eddigi életét átszőtte a
kézilabda, tizenegy éves kora óta ebben élt. Egyetemi testnevelő
tanári végzettségre tett szert, igaz, nem ebben a szakmában
dolgozik jelenleg. Főiskolán NB I/B-ben, illetve Celldömölkön és
Szentgotthárdon NB II-ben játszott sokáig. – A technikai
megoldásokat, egyéni képzést, csapatjátékot vagyok hivatott
előremozdítani. Nagyon sok energiát beletesznek a gyerekek, és
remélem, hogy ez olyan szinten fog mutatkozni, hogy a következő
évben már bárkivel fel tudjuk venni a versenyt – mondja
határozottan és optimistán Richárd, akinek mindkét gyermeke
kézilabdázik a zirci korosztályos csapatokban.
Az edzői stábhoz tartozik még Illés Zoltán korábbi első
osztályú és válogatott kézilabdázó, aki különfoglalkozásokat tart
a kapusoknak. Somogyi Tünde az edzőkollégái méltatása mellett
nem feledkezik meg azokról sem, akik szintén nagy segítségükre
vannak a munkában, a közös célok elérésében. Kiemeli a
foglalkozásoknak helyet adó iskola erkölcsi támogatását, a
pedagógusok és Burján István igazgató azon vannak, hogy minél
több gyermeket be tudjanak vonzani a kézilabdába.
Hangsúlyozza továbbá, hogy a háttért biztosító alapítvány mellett
a szülői munkaközösségre is lehet mindenben számítani. Ennek
az együttműködésnek köszönhetően úgy látja, hogy egy sikeres
sportág kialakítása előtt nyílt meg az út Zircen. Szeretnék, ha
folyamatosan népszerűsödne a kézilabda, s ennek érdekében
meg is tesznek minden tőlük telhetőt.
Remekül sikerült a toborzás, ennek eredményeként a
korosztályos fiúcsapatok mellett lánycsapat is alakult, és az
óvodások is ismerkednek a sportág alapjaival. A csoporthoz
folyamatos a csatlakozási lehetőség, s szinte mindig bővülnek,
gyarapodnak, a gyerekek, szülők jól érzik magukat, szeretnek itt
lenni. Első alkalommal, s rögtön négy „felvonásban” rendezték
meg a kézilabda Zirc Kupát, mellyel a játéklehetőség biztosítását,
sportkapcsolatok, sportbarátságok építését tűzték ki célul, amit
eredményesen meg is valósítottak, mindemellett szépen

szerepeltek, felvették a versenyt nagyobb városok csapatai ellen
is a zirci fiatalok.
Az alapítvány nyolcadik osztályos korig foglalkozik a
gyerekekkel, de a tehetségek jövőjét a továbbiakban is
egyengetik, nagyon jó a kapcsolatuk például a Telekom
Veszprémmel. A három edző közös hitvallása, hogy minden
képességet adjanak meg a kézilabdás növendékeknek abban a
korban, amikor azt meg kell kapniuk. Somogyi Tünde
hangsúlyozza, az a legfontosabb, hogy egészséges felnőttekké
váljanak, és a sport beépüljön az életükbe. – Persze – teszi hozzá
– ő lesz a legboldogabb, ha később is a kézilabdát fogják
választani. (kg)

Az U11-U12 korosztályos fiúcsapat

Az U12-es lánycsapat ifj. Kerner László és Somogyi Tünde edzőkkel

Az U10-es fiúcsapat Jakab Richárd edzővel
A fotók az első alkalommal megszervezett Zirc Kupa kézilabdatornákon
készültek a DEVM Kézilabda Alapítvány Zirci Csoportja jóvoltából.

