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Virágozzon az idők végezetéig!
Alapításának 120. évfordulóját ünnepelte a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
A
közelmúltban
megépített
épületszárny
teraszáról katonazene szólt, a felújított kórházi
parkban pedig szép számmal gyülekeztek az
ünneplők, közöttük egykori és jelenlegi kórházi
dolgozók. Az egészségügyi intézmény két század
fordulójáig visszanyúló múltjára emlékezett, és
könyvet is megjelentettek a kerek évforduló
alkalmából.
A meghívást elfogadó vendégeket Venczel Ildikó, az
intézmény titkárságvezetője köszöntötte.
Dr. Vermes Tamás főigazgató a kórház 120 éves
múltjának nevezetesebb eseményeit és az elért
eredményeket mutatta be. Idézte a helyi újság 1900.
márciusi számát, mely azzal a címszöveggel jelent meg,
hogy „A kórház megnyittatott a szenvedő emberiség
számára”. – Fotó és hangfelvétel nem maradt fenn az
eseményről, maradtak azonban hálás utódok, akik a
levéltárat felkutatva megpróbálták a kórház alapításának a
körülményeit és a történelmét felderíteni. Tőkési Antal
helyi szolgabíró volt az, aki 1855-ben megfogalmazta a
kórház szükségességét. Állami támogatást erre nem
kapott, de létrehoztak egy alapítványt, amely 1898-ra érte
el azt az összeget, amiből úgy gondolták, hogy kórházat
lehet építeni – mondta a főigazgató. Megtudtuk azt is,

A jeles évforduló alkalmából egy fát is elültettek a kórház parkjában, balról: Ottó
Péter polgármester, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Lőrincz Krisztina
igazgató a fenntartó részéről és dr. Vermes Tamás főigazgató

hogy hosszú huzavona előzte meg az intézmény
elnevezését. A zirciek ragaszkodtak az „Erzsébet”-hez,
amihez csak jó néhány év múltán kapták meg az engedélyt.
Az építés mintegy két évet vett igénybe, és jórészt helyi
mesterek végezték. (Folytatás a 4-5. oldalon)

Visszatért az élet az iskolákba

TEHETSÉGBARÁT ZIRC

Az óvintézkedések előírásával indult újra a tantermi oktatás
Ettől
a
tanévtől
visszatérhetett a régi rend
az oktatási intézményekbe.
A március idusán elnémuló
csengő újra megszólalt, a
diákok elfoglalhatták az
iskolapadot. A zirci iskolák
igazgatóit többek között a
tantermi oktatásra történő
visszaállásról, az életbe
léptetett óvintézkedésekről
és ezek betartásának eddigi
tapasztalatairól kérdeztük.
Körképünket
a
12-13.
oldalon olvashatják.
Képünkön kézfertőtlenítést végez egy diáklány a Reguly Antal Szakképző Iskolában

„Tehetségbarát Önkormányzat” díjjal
tüntették ki városunkat a
közelmúltban. Az elismerést Ottó
Péter polgármester vette át az
Országos Tehetséggálán, Budapesten.
(3. oldal)
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TÁJÉKOZTATÓ
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL
Tájékoztatom a Zirc városában, valamint a Zirci járásban élő
lakosságot, hogy 2020. szeptember 7. napjától a Városháza
(Zirc, Március 15. tér 1.) épületébe történő belépéskor
kötelező testhőmérséklet-mérés történik.
Felhívom a figyelmet, hogy a Városházán történő
megjelenéskor, ügyintézéskor kötelező az orrot és szájat
eltakaró arcmaszk használata és a legalább 1,5 méteres
távolság betartása egymástól, továbbá – ügyintézés típusától
függően, amennyiben lehetőség van – az ügyintézőktől.
Továbbá kérem, hogy
belépéskor a több pontra kihelyezett érintés nélküli
adagolókban elhelyezett kézfertőtlenítőket vegyék igénybe!
Kérem, figyeljünk és vigyázzunk egymásra!
Tájékoztatom továbbá, hogy technikai okok miatt
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal vezetékes telefonjai
átmenetileg nem kapcsolhatók. Hivatalunk a következő
mobilszámokon érhető el: Titkárság: +36-30/294-5573
Anyakönyvvezető és Adócsoport: +36-30/294-99-86
Városüzemeltetési Osztály: +36-30/868-66-26
Pénzügyi Osztály: +36-30/294-28-09
Megértésüket kollégáim nevében is köszönöm:
Bereczkiné Papp Krisztina
aljegyző

Ingatlanok és telkek kerültek meghirdetésre
Zirc Városi Önkormányzat újra meghirdeti több ingatlanját és
lakótelkét. A részletes pályázati kiírások megtekinthetők a
Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu),
valamint munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán (Zirc, Március 15. tér 1. fszt. 106.
iroda, Tel.: 06-88/593-705). A pályázatokat 2020. október 19-ig
lehet benyújtani.

Térítésmentes Információs Nap Zircen
A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Térítésmentes Információs Napot rendez október 1-jén
(csütörtökön) 16.00 és 17.00 óra között a Művelődési
Házban (Alkotmány u. 14.). A fórum apropója, hogy októberben
kiírásra kerülnek a Nemzeti Együttműködési Alap 2021-es
pályázatai. Az új kiírás számos változást tartalmaz, melyekről
első kézből értesülhetnek a résztvevők. A helyek korlátozott
száma miatt a szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot
jelezzék a civilhaz@vpmegye.hu e-mail címen vagy a 88/401110-es telefonszámon a résztvevő nevének, a képviselt civil
szervezetnek és egy e-mail címnek a megadásával.
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Befejeződött az Alkotmány utca
közlekedésbiztonsági átalakítása és
a városközponti parkoló bővítése
Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy befejeződött a Zirc,
Alkotmány utca közlekedésbiztonsági átalakítása és a
városközponti parkoló bővítése, ennek eredményeként
2020. szeptember 16. naptól a felújítással érintett
szakaszon új forgalmi rend lépett életbe, és a
kivitelezéssel összefüggésben az Üdülő utca – Zrínyi Miklós
utca területén lévő ideiglenes forgalmi rend megszűnt.
Az Alkotmány utca 82-es főút felőli szakaszán balra, illetve
jobbra kanyarodó sávok kerültek kialakításra, valamint
gyalogátkelők kerültek kijelölésre a fejlesztéssel érintett
szakaszon két helyen.
Az áruház körüli parkolóban új forgalmi rend lépett
életbe:
- a dohánybolt mellett az Alkotmány utcáról a parkoló felé
egyirányú közlekedés került kialakításra,
- az áruház melletti útszakasz az Alkotmány utca felé
egyirányú, azzal, hogy onnan az Alkotmány utcára csak
jobbra szabad kanyarodni.
Kérjük, hogy a közlekedési táblákra figyelemmel
közlekedjenek!
Köszönjük a lakosság és a közlekedők türelmét!
Zirc Városi Önkormányzat

Különvonat közlekedik Zirc és Dudar között
A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség szeptember 19-én
rendezi meg a Bakonyvasút ünnepnapját.
Ezen a napon rég nem látott különvonatot közlekedtetnek a
kirándulók, vasútbarátok és a térség érdeklődő lakói számára –
tájékoztatott a programot szervező civil szervezet. A vonat az
előzetes tervek szerint Zircről 11:35-kor, a Veszprém felől érkező
személyvonatot megvárva indul és Dudarbánya vasútállomásra
közlekedik a Dudar volt megállóhelyen történő megállással odaés visszaútban. A szerelvény Győrből érkezik Zircre a Győrből
9:24-kor induló menetrendszerinti vonattal. A vonattal érkezők
Győr és Veszprém felől egyaránt a MÁV-Start rendes díjszabása
szerint megváltott jegyekkel utazhatnak. A mintegy tíz kilométer
hosszú Zirc-Dudarbánya vasútvonal 1947-ben szénszállításra
épült, tervezték a meghosszabbítását Bakonycsernyén át
Balinkáig, összekötve a Bodajk-Balinka iparvasúttal, de ez
sohasem valósult meg. A szénbányát 1997-ben zárták be. Ezt
követően 2006-tól bauxitszállításra is használták, de
napjainkban a kisebb volumenű termelés miatt már közúton
szállít a bányaüzem. A személyszállítás az 1980-as évek végére a
műszakos munkásszállításra korlátozódott, majd 1990-ben a
volán vette át a bánya személyforgalmát. A hatvanas években
azonban még közvetlen Balatonfüredre közlekedő vonat is indult
Dudarról. A vasútvonalon jelenleg személyszállítás nincs, a
síneket csak a Dudaron fával megrakott néhány tehervonat
koptatja. Az engedélyezett pályasebesség jelenleg 20 km/óra, így
a vonat mintegy 30 perc alatt éri el a célállomást, ahonnan a
mozdony körüljárását követően újra 30 perc lesz a Zircig vezető
út.
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Tehetségbarát Önkormányzat díjat nyert el Zirc
Zirc Városi Önkormányzat az
településeknek,
amelyeket

egyike

azon

Tehetségbarát
Önkormányzat díjjal tüntettek ki az Országos
Tehetséggálán, Budapesten. Városunkat Ottó Péter
polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester
képviselte a díjátadón.
Önkormányzatunk a Nemzeti Tehetség Központ felhívására
nyújtotta be a pályázatát, melynek célja, hogy erkölcsileg és
anyagilag is elismerje a tehetséggondozásban kiemelkedő
munkát végző helyi önkormányzatokat. A Tehetségbarát
Önkormányzat Díjat a Nemzeti Tehetség Program támogatásával
azok az önkormányzatok kaphatják, amelyek alapfeladatukon túl
aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok
felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést
folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel.
Az ünnepélyes díjátadóra a budapesti Akvárium Klubban, az
Országos Tehetséggálán került sor, ahol beszédet mondott
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára. A Tehetségbarát
Önkormányzat Díjat az idei évben Budakeszi, Zalaegerszeg,
Biatorbágy, Zirc, Kaposvár és Páty önkormányzata nyerte el. A
díjjal másfél millió forintos anyagi támogatás is jár, melyet Zirc

Novák Katalin államtitkár gratulál Ottó Péter polgármesternek a
díjátadón (Fotó: Facebook / Nemzeti Tehetség Program – 1823)

Városi Önkormányzat a kitűnő tanulmányi eredményt felmutató
helyi lakosú, tehetséges középiskolás diákok ösztöndíjára kíván
fordítani. (kg)

Jubileumi tisztelgés az emberpróbáló munka előtt
A 70. bányásznapi megemlékezést tartották Zircen a
Pintér-hegyi Parkerdő bányász-emlékművénél. Ünnepi
beszédet dr. Faller Jenő mondott, akinek a nagyapja
többek közt bányaigazgató volt Dudaron és utcát is
neveztek el róla Zircen.
„Olyan kifejezéseken nőttem fel otthon, mint ásványvagyon,
vájárcsille, eocén-program. Azoktól a rokonaimtól, őseimtől,
szüleim barátaitól hallgattam
ezeket a kifejezéseket, akik a
magyar bányászat, elsősorban a
szénbányászat területén hosszúhosszú évtizedeket dolgoztak.
Családunk
több
mint
kétszázötven évre visszamenőleg
adott
bányamérnököket
a
hazának, én pedig nemcsak
nagyapám jóvoltából állhatok itt
önök előtt, hanem azért is, mert
1955. szeptember 15-én a zirci
kórházban születtem. Apám
bányamester volt. Október 8-án
az
apátsági
templomban
kereszteltek meg, és az első
levegőt
valószínűleg
az
arborétum gyönyörű parkjában szívtam magamba egy
babakocsiban, amit édesanyám tologatott” – mondta az
ünnepség
szónoka,
hozzátéve,
hogy
diplomataként,
nagykövetként sok beszédet tartott, és mindig próbált ezekbe
valamilyen személyes elemet belevinni, most azonban fordított
volt a helyzet, a szakma helyett a személyes vonatkozásokra
helyeződött a hangsúly.
Dr. Faller Jenő szólt arról is, hogy nemcsak édesapja, hanem
édesanyja révén is kötődik családja a bányászathoz. Egyik anyai
nagybátyja tragikus körülmények között, Zirc és Eplény között
egy autóbalesetben hunyt el kezdő bányamérnökként,
huszonnyolc éves korában, másik nagybátyja a közép-dunántúli
szénbányáknak volt a főmérnöke hosszú évtizedekig. Keresztapja
a bányászati tevékenysége után három cikluson át volt a miskolci
egyetem rektora. Édesapja szintén Dudaron kezdte a
pályafutását, majd a Nehézipari Minisztériumban fejezte be.
Felidézte, hogy apai nagyapja – akiről a várpalotai szakiskolát is
elnevezték – sok előzetes számítást követően, a szokásoknak

megfelelően kalapját feldobva jelölte ki a dudari Iker-akna
helyét, legnagyobb érdeme pedig az volt, hogy idehozta a vasutat,
amivel a szekerezést ki tudták váltani. Később a soproni központi
bányászati múzeumot alapította meg.
A szakmával kapcsolatban a következőket mondta: nemcsak
energiát szolgáltatott több országnak és a materiális fejlődést
segítette, hanem annak idején a bányamérnökök kulturális
missziót töltöttek be, kezdve attól, hogy a sokszor írástudatlan
bányamunkásokat megtanították írni-olvasni, egészen addig,
hogy nagyapja a Bakony kis településeiről monográfiát írt. „Ma
az energetikai széntermelés helyett az építőipar számára
termeljük a szenet, ezen a környéken nagy sikerrel és komoly
eredményekkel, az energiahordozókra pedig mindig szükség
lesz” – fűzte hozzá.
Szakács Ildikó műsorvezető köszöntőjében elmondta, Zirc
életében fontos történelmi, kulturális és gazdasági múlttal
rendelkezik a bányászat, amely egykor a városban és a környékén
élő emberek számára biztos megélhetési lehetőséget adott. A
bányák kikényszerített bezárása után a nehéz és veszélyes
szakma megbecsülése és felidézése elhalványult, pedig az
utódokban is tudatosítani kell a múltat, hogy az továbbéljen
emlékezetünkben. Fontos kötelességünk, hogy a még élő
bányászoknak visszaadjuk a büszkeségérzését. Az ünnep sokáig a
bányászok védőszentje, Szent Borbála napjához kötődött, majd
1951-től országszerte szeptember első vasárnapján tartják a
bányásznapi megemlékezéseket.
Az ünnepségen két szakmai kitüntetés átadására is sor
került. Lanczendorfer Béla, az EOSZÉN Kft. és Jakab Kálmán, a
DUSZÉN Kft. munkatársa „Kiváló Bányász” állami kitüntetésben
részesültek. A magas szintű elismeréseket dr. Faller Jenő adta át.
A reggeli órákban a Zirci Fúvószenekar zenés ébresztőt
tartott a város több pontján. Simonffy Andrea előadásában az
erdő világáról szóló mesét hallhattunk, majd Csutak Noémi
francia sanzonokból álló dalcsokra tette bensőségesebbé a
megemlékezést. A vírushelyzet fokozódása miatt a szórakoztató
műsorok elmaradtak.
A Pintér-hegyi Parkerdő bányász-emlékművénél elhelyezték
koszorúikat az emlékező szervezetek, Zirc Városi Önkormányzat,
a DUSZÉN Kft, az EOSZÉN Kft., a Bányász Nyugdíjas
Szakszervezet, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Veszprém Megyei Csoportja és az Öreg-Bakony Barátai
Egyesület. Az ünnepség zárásaként felcsendült a bányász
himnusz. (kg)
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120 éves a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Vermes Tamás igazgatói periódusokra bontva haladt
végig dióhéjban az elmúlt százhúsz éven. Kiemelte, hogy az
állandóság jellemezte a kórházat, az első hatvan évben
mindössze négy igazgatója volt, és az intézmény eddigi teljes
története során is mindössze kilencet jegyezhetünk fel.
Örömét fejezte ki, hogy ez a jó szokás továbbra is él a zirci
kórházban.
A történeti áttekintésről a cikk végén található keretes
írásunkban olvashatnak bővebben.
„Korszerű infrastruktúra, letisztult portfólió, maximális
kapacitás-kihasználás és gazdaságilag stabil működés” – így
értékelte a kórház jelenlegi helyzetét a főigazgató. Hozzátette:
a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet jó és követendő
példája lehet a funkcióváltó kórházaknak, mert egy
egészségpolitikai célt is kitűnően szolgál azáltal, hogy
lakosság-közeli, korszerű ellátást nyújt és gazdaságilag is
stabilan működik. Ma ennél többet nem kívánhat egy kórház.
A jövőt illetően célként tűzték ki a további szakmai és
szakemberi fejlődést. A legfontosabbnak a biztos
megmaradást és biztos munkahelyet nevezte, erre a „COVIDos világ” különösképpen rámutatott. Hangsúlyozta, hogy
nincs
jelenleg
jelentős
munkaerőhiány,
minden
dolgozójukhoz ragaszkodnak és megbecsülik őket. „A zirci
kórház volt, van és lesz” – mondta, majd Vajda Ödön apátnak
a kórház átadásán elhangzott gondolatait idézve fejezte be
ünnepi beszédét: „A Zirci Járási Erzsébet Kórház pedig
virágozzon az idők végezetéig”.

Dr. Vermes Tamás főigazgató ünnepi beszéde

– Ez a kórház százhúsz esztendeje nagyon sok
érdekességet nyújtott a helyi közösség számára a gyógyításon
kívül. Küzdelmet és összefogást adott ennek a településnek és
a környéknek – mondta dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének
országgyűlési képviselője, utalva az intézmény történetének
nehezebb időszakaira. Hozzátette, mindez azért fontos, mert
a helyiek és környékbeliek magukénak érezték ezt a kórházat,
akármilyen helyzetben is volt, mindig kiálltak érte, sokat
tettek azért, hogy megmaradjon. Beszélt arról is, hogy az
elmúlt másfél évtizedben egy ugrásszerű fejlődésnek lehetünk
a tanúi, ami azt jelenti, hogy a helyi és a központi
döntéshozók úgy gondolják, hogy érdemes ezt a kórházat
fenntartani. Azt kívánta, hogy az összefogás, ami a térség
polgárait és az egészségügyi dolgozókat összehozta a kórház
ügyében, továbbra is fennmaradjon, és akkor még hosszú
jövője lesz az intézménynek.
Lőrincz Krisztina igazgató is köszöntötte és méltatta a
születésnapját ünneplő intézményt az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ Közép-Dunántúli Térségi Igazgatóságának
képviseletében. „Tevékenységük rávilágít arra, hogyan lehet
egy intézményt az ellátó-rendszerben betöltött szerepét
megtalálva és elfogadva talpra állítani és példaértékűen

működtetni. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a zirci
intézmény az elmúlt években fokozatosan térségünk kis
ékszerdobozává vált, amire mindannyian büszkék lehetünk”.
Méltatta a kórházi vezetőséget is, hiszen, mint mondta, az
elért eredményekben kiemelkedő szerepe van főigazgató
úrnak és vezetői csapatának, illetve a teljes kollektívának.
Örömét fejezte ki, hogy a kórház egy kiadványban is
összefoglalta a történelmét, ami lehetőséget ad arra is, hogy a
hasznos tapasztalatokból más intézmények is merítsenek.

Az egykori igazgatók közül is többen elfogadták a meghívást, közös
felvétel készült a díszvendégekkel

A jubileumi ünnepség alkalmából egy a kórházi vezetés
által alapított díj átadására is sor került. „A Zirci Erzsébet
Kórházért Életműdíj Emlékérem” olyan személyeknek
adományozható,
akik
tevékenységükkel
jelentősen
hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez és jó hírnevének
gyarapításához. A díjat és az azzal járó jutalmat elsőként dr.
Monszpart László korábbi kórházigazgató vehette át a zirci
kórházban végzett kimagasló munkája elismeréseként dr.
Vermes Tamás főigazgatótól. A kitüntetésben részesülő
személy méltatását – melyet dr. Mohay József főorvos
tolmácsolt – a 10. oldalon olvashatják.
Az elmúlt húsz évben számos jelentős, az intézmény
sorsát, hosszú távú jövőjét jelentősen befolyásoló,
meghatározó esemény, változás és fejlesztés történt, ezért az
intézmény vezetősége úgy döntött, hogy a korábbi könyv
történetét folytatva új könyvet jelentet meg az évfordulóra –
mondta Venczel Ildikó. Hozzátette, a fejlesztések bemutatása
mellett helyet kaptak a kiadványban a korábbi igazgatók, a
kórház történetét jelentősen befolyásoló munkatársak
szubjektív visszaemlékezései is. Számos fotóval is kiegészült a
kiadvány.
Az emlékkönyvet részletesebben Müller Anikó, az egyik
szerkesztő (képünkön) mutatta be. Mint mondta,
mindannyiunknak van valamilyen emléke, kötődése a
kórházhoz, s fel is idézte a gyerekkori emlékeit. Megtudtuk,
hogy a könyv szerkesztését
hárman végezték a kórház
jelenlegi vezetőivel, dr. Vermes
Tamás
főigazgatóval
és
Varsányi
Attila
gazdasági
igazgatóval. Nem gondolták,
hogy ekkora munka lesz, az
utóbbi egy évben nagyon sok
időt
töltöttek
a
könyv
szerkesztésével. A fejlesztések
bemutatásánál arra törekedtek,
hogy a számszerű adatok
mellett személyes vallomások
is helyet kapjanak. (Folytatás a következő oldalon)
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A könyvet jellemző gazdag fotóillusztrációval egy értékmentő
folyamat is elindult, amit szeretnének folytatni a jövőben.
Ezt követően a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
vezetősége egy-egy tiszteletpéldány átnyújtásával mondott
köszönetet a könyv kiadásában segítséget nyújtó
támogatóinak.

Dr. Benke Attila, a kórház egyik korábbi igazgatója átveszi a
tiszteletpéldányát dr. Vermes Tamás főigazgatótól

A nagy múltra történő visszatekintés után a jövőre is
gondolt a kórházi vezetés, és egy faültetésre került sor a
parkban a Magyar Légierő Zenekar kísérőzenéjével, mely
több hazafias nótát is elfújt ezen a napsütéstől ragyogó őszi
napon, nemzeti érzésünket is erősítve.

A Magyar Légierő Zenekar muzsikájával emelte az ünnepség fényét

120 év igazgatói ciklusokban – a dr. Vermes Tamás főigazgató
ünnepi beszédében elmondottak alapján
 A zirci kórháznak 1900-ban dr. Tóth Endre volt az első igazgatója,
alorvosa dr. Szemmelveisz Károly, aki egyben a gondnoki feladatokat
is ellátta. Erről az időszakról kevés írásos dokumentáció maradt fenn,
annyit lehetett kideríteni, hogy a nővéreknek, az ápoló személyzetnek
az ideszervezése is három-négy évig tartott
 1910-ben Tóth Endre elhunyt és az utódja dr. Szemmelveisz
Károly lett. Az első világháború idején hadi kórházként működött a
zirci kórház, 1148 katonát kezeltek itt. Az ő igazgatásához fűződik
1928-ban a röntgen bevezetése, amely nem felvételt csinált, hanem egy
átvilágító készülék volt
 1935-ben dr. Luksz Sándor lett a kórház igazgatója, akinek az
idejében sokat fejlődött a kórház, ágyszám és technika tekintetében is.
Jelentős kórházbővítések történtek ekkor, 1936-ban műtőt alakított ki,
amelyben már az első évben is meghaladta a háromszázat a műtétek
száma. Nővérhívó berendezést, röntgen-fejlesztést hajtott végre,
laboratóriumot és tüdőgondozót épített, szülészeti részleget alakított
ki, önálló szülésznőt alkalmazott. A második világháború idején a
kórház az apátságban működött egészen 1946. július 1-ig, amikor
visszaköltözött régi helyére. Kitört ablakok, leomlott falak között
kezdték el újra a gyógyítást és párhuzamosan a helyreállítást. 1955 volt
a csúcsév a kórházban, ekkor 3396 főre nőtt a betegszám
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 1960-ban dr. Monszpart László került a kórház élére, akinek az
édesapja is jó nevű sebész volt, 1936-ban ő végezte el Magyarországon,
Kiskunhalason az első combnyak-szegezést. Az új igazgató nagy
lendülettel kezdett bele a rekonstrukcióba és a gyógyításba. 1962-ben
egy új rendelőintézet készült a kórház udvarában. Az apátság
segítségével portát alakítottak ki, hogy ellenőrizni lehessen a
betegforgalmat. Infrastrukturális fejlesztések is megvalósultak. 1973 és
1989 között a veszprémi kórház telephelyeként működött a zirci
kórház. Semmilyen fejlesztési forrás nem jutott ebben az időszakban.
Zirc várossá válása óta, 1984-től küzdött a kórháza visszaszerzéséért,
amit végül 1990-ben, az önkormányzati törvény megalkotása során
sikerült elérni
 1990-ben a már önkormányzati fenntartású városi kórház igazgatását
dr. Benke Attila vette át, aki korábban a belgyógyászati osztályt
vezette. 1991-ben bővítette a műtétet, szétválasztotta a szülészeti és a
sebészeti tevékenységet, és ebben az évben alakult meg a „Zirci
Kórházért” Alapítvány, amely a mai napig nagy segítséget ad a
kórháznak eszközbeszerzésekben. 1996-ban kezdődtek a kórház súlyos
anyagi gondjai, és nem az itt dolgozók miatt, hanem mert a
finanszírozási rendszer úgy változott, hogy a kórháznak komoly
méretgazdaságossági problémái voltak, kicsi ellátotti területtel, kevés
beteggel, ehhez képest sok dolgozóval. A bezárás veszélye fenyegette.
Még ugyanebben az évben, egy esős novemberi estén lakossági
megmozdulás történt, „felravatalozták” a kórházat és egy menet indult
el a Rákóczi tér-benzinkút közötti szakaszon. Több mint tizenkétezer
aláírást is összegyűjtöttek, amivel el lehetett kerülni a kórház
bezárását. 1997-ben struktúra-átalakítás történt, melynek révén 70
aktív és 30 krónikus ágy maradt. 1998-ban mintegy harminc millió
forintból felújították a röntgent. A fejlesztést a lakosság is támogatta
úgynevezett röntgenjegyek megvásárlásával, melyből nem kevesebb,
mint 3,4 millió forint gyűlt össze. A folyamatos működési nehézségek
azonban mindezek ellenére nem szűntek meg
 2002 és 2007 között dr. Horváth Sándor helyi sebész,
traumatológus-orvos vezette a kórházat. Erre az időszakra esett a
szülészeti tevékenység megszűnése 2002 májusában. Nagyon nehéz
körülmények között dolgoztak. 2005-ben a tervezett hasi műtétek is
megszűntek, a korábbi 90 százalékos ágykihasználtság 60 százalékra,
majd az alá esett vissza, részben a lakosság, részben a dolgozók
elbizonytalanodása miatt, akik közül többen elhagyták a kórházat.
Nagy lépés volt ugyanakkor, és az igazgató előrelátását dicséri, hogy
2006-ban, nem kis kormányzati lobbizás segítségével, mintegy 890
millió forintból megépült a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, amely
a mai napig az ország legkorszerűbb mozgásszervi rehabilitációs
osztálya. A pénzügyi nehézségek azonban nem csökkentek, és 2006ban a bevételek alig érték el a bérek összegét, közel kerültek a
csődközeli helyzethez. 2007. január 1-jén az önkormányzat
önkormányzati biztost nevezett ki a kórház élére. A krónikus és aktív
ellátás április elején megszűnt, maradt a krónikus fekvőbeteg-ellátás
és a járóbeteg-ellátás, illetve szerződést kötöttek a kórházzal az
úgynevezett egynapos sebészeti tevékenységre
 2007-2008-ban Kerényi Erika volt az igazgató. Az ő nevéhez
leginkább a pénzügyi konszolidáció köthető. Ehhez nagyon
kellemetlen intézkedéseket is meg kellett tenni, de a kórház túlélése
szempontjából a pénzügyi stabilizációra szükség volt
 2008-tól dr. Tótth Árpád, a veszprémi kórház korábbi orvosigazgatója vezette a zirci kórházat. Az ő ideje alatt már egy kicsit javuló
pénzügyi körülmények között elkezdődött a fejlődés, részben saját
forrás terhére, részben jó pályázati tevékenység révén. Sok minden
történt ebben az időszakban, a legjelentősebb, hogy 2010-ben az
önkormányzattal közösen pályáztak a kistérségi járóbeteg-ellátó
építésére, és egy közel 900 millió forintos, „zöld mezős” beruházás
eredményeként megépült az új intézmény-egység, benne az egynapos
sebészeti műtővel és a nappali kórházzal
 2013. szeptember 1-től és jelenleg is dr. Vermes Tamás vezeti a
kórházat. A főigazgató a saját tevékenységéről nem szívesen beszélt, de
mint mondta, ez is hozzátartozik a kórház történetéhez. Radikálisan
sikerült átalakítani a gazdálkodást, az ellátásokhoz való hozzáállást, a
kapacitások kihasználását. A 80 milliós adósság – amellyel a kórházat
átvette – pár hónap alatt ledolgozhatóvá vált dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő, akkori államtitkár segítségével. A kórház
azóta kiegyensúlyozottan és kicsit pluszszaldóval működik és
folyamatosan fejlődik: többek között foglalkoztatás-támogatás,
napelem-telepítés, műtőépítés, rehabilitációs program, világításkorszerűsítés, karbantartás, folyamatos eszközfejlesztés történt,
melyek egyrészt a jó pályázati tevékenységnek, másrészt a jó
gazdálkodás révén előteremtett önerőnek tudhatók be. 2018-2019-ben
a kórház közel 300 millió forint saját forráshoz jutott egy pályázati
visszaigényelt összeggel, amit kiegészítettek ötven millió forintos
önerővel, és ennek eredményeként megépült a Központi
Belgyógyászati Osztály új épületszárnya, illetve rendbe tették a parkot,
megnyitva a város lakossága felé. „A királyné fejére felkerült a korona”
– fogalmazott a főigazgató a legutóbbi fejlesztés kapcsán
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Könyvbe foglalták a gimnázium első évtizedét
Megjelent a zirci gimnázium megalakulásának
körülményeit és első tíz évének történetét feldolgozó
könyv, melynek ünnepélyes bemutatójára a
Városházán került sor.
A vendégeket, a szép számban összegyűlő egykori
pedagógusokat, diákokat Szakács Ildikó köszöntötte, aki
szintén a helyi gimnázium diákja volt. Bevezetésként
elmondta, a ciszterci rendnek köszönhetően Zircen mindig
jelen volt a kultúra, a szellemi érték és az oktatás, az itt
lakóknak pedig nagyon fontos volt az iskoláztatás. Majd
felolvasta a Napló 1962. szeptember 3-án megjelent cikkét,
mely hírt adott a zirci gimnázium megnyitásáról, a
„premierről”.
Ezt követően a műsorvezető a riporter szerepébe
lépett, és a könyv szerkesztőit kérdezte arról, hogy mi volt
a motiváció a könyv megírásához, milyen feladatokat
végeztek és arra is megkérte őket, hogy idézzenek fel a
diákéveikből bármilyen emlékezetes eseményt.

A könyv szerkesztői, balról jobbra:
Müller Anikó, Csaba Ferenc, Cuhavölgyi Klára, Répás Tibor

Müller Anikó felidézte, hogy a könyv gondolata egy

ötvenéves érettségi találkozóra vezethető vissza, melyre ő
újságíróként kapott meghívást, szerkesztőtársai pedig egykori
osztálytársakként voltak jelen. Csudai Bertalan, az önállóvá
vált gimnázium első igazgatója vetette fel, hogy érdemes
lenne könyvet megjelentetni az iskola alapításának
körülményeiről.
Cuhavölgyi Klára elmondta, az érettségi találkozóra
készülve elhatározták, hogy felidézik a közös élményeket, az
egykori tanárokat, és így kezdték összegyűjteni az anyagot.
Hozzátette, kitűnő pedagógusok tanították őket, akiktől
magas színvonalú oktatást kaptak. A könyv megírásához
további motivációt nyertek a sok pozitív visszajelzés,
segítőkészség által.
Csaba Ferenc először is köszönetet mondott az egykori
pedagógusoknak, hogy elfogadták a meghívást a
könyvbemutatóra. Elsősorban a technikai feladatokból vette
ki a részét és a levéltári kutatásban is szerepet vállalt. Örömét
fejezte ki, hogy részese lehetett ennek a munkának, mint
mondta, egészen hiányozni fog neki, hogy ezzel már nem kell
foglalkoznia.
Répás Tibor is megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt
vehetett ebben a munkában. Kíváncsisággal is tekintett elé,
hiszen annak idején nem tudták, hogy a gimnázium hogyan
jött létre. Kiemelte, hogy előny volt számukra a helyben
történő továbbtanulás lehetősége. A könyv alkalmat kínálhat
a nosztalgiázásra, a régi történetek felelevenítésére – fűzte
hozzá.

A szerkesztők a könyv készülésének hátterébe is
beavatták a nagyérdeműt. Diákéveikből többnyire humoros
történeteket idéztek fel, nagy tetszést aratva a
közönség soraiban. Köszönetüket
fejezték
ki
Zirc
Városi
Önkormányzatnak
az
anyagi
támogatásért és a III. Béla Gimnázium
alapítványának, amelyen keresztül be
tudták nyújtani a pályázatukat.
További támogatásokat, adományokat
is
kaptak,
melyek
elegendőnek
bizonyultak a kiadáshoz.
A könyvbemutatón szó esett a
gimnázium
megalapításának
körülményeiről is, a kutatómunka során
csak az 1962-es év elejéről találtak olyan
írásos dokumentumot, melyben felmerült
egy gimnázium vagy mezőgazdasági
technikum
létesítésének a gondolata. Erről néhány
hónapig vitázott a járási tanács, majd a gimnázium mellett
döntöttek. Érdekesség, hogy az iskola indulásáról csak a
nyitás előtt egy hónappal született meg a határozat. Szó esett
a gimnáziumra nehezedő politikai nyomásról is, az akkori
igazgatónak sikerült kivédenie, hogy egy kommunista
politikusról nevezzék el az intézményt, amely sokáig név
nélkül működött, majd 1982-ben felvette III. Béla király
nevét. A könyvben a történeti háttér és a visszaemlékezések
mellett külön fejezetek szólnak a kultúráról és a sportról,
hiszen mint az elhangzott, a gimnáziumi diákok sok kulturális
élménnyel ajándékozták meg az itt élőket.
Ottó Péter polgármester fontosnak tartotta a könyv
megjelentetését, mert az emberekről szól, olyan neves
pedagógus személyiségeknek állít emléket, akik közül többen
figyelemreméltó pályát futottak be, vannak még, akik itt
lehetnek velünk, de nagyon sokan sajnos már nincsenek
közöttünk. Egykori gimnáziumi diákként név szerint is
megemlékezett azokról, akik már a kezdeteknél is az iskola
pedagógusai voltak és még az ő generációját is tanították.
Köszönetét fejezte ki az alkotóknak, hogy elkészítették a
könyvet, és arra biztatta őket, hogy folytassák a munkát és
dolgozzák fel a gimnázium további évtizedeinek történetét is.
Az intézménynek pedig legalább annyira büszke jövőt kívánt,
mint amilyen büszke a múltja.

Városunk vezetője a gimnáziumi diákéveit is felidézte,
Szakács Ildikóval (balról) évfolyamtársak voltak

A szerkesztők a könyv első példányát Ottó Péter
polgármesternek nyújtották át. A bemutató zárásaként
Szakács Ildikó adta elő Csaba Ferencnek a könyvben is
megjelenő versét. (kg)
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Egy ünnep, amely összeköt
– Mit jelent nekem ma augusztus 20-a? Mindent. Ami
ennyi év alatt beépült az életembe. A nyár befejeztét, az
új kenyeret, a független magyar államot, Szent István
alakját,
a
kisvárost,
Zircet,
amelyet
nagyon
megszerettem.
Szakos Csaba evangélikus lelkész mondta ezeket a
gondolatokat a Szent István téren, Zirc város államalapításra
emlékező ünnepségén. – Úgy gondolom, nincs ebben különbség.
Az itt jelenlévőknek is ugyanezt jelenti: egy ünnep, amely
összeköt minket. Egy kötelék, ami megmutatja, hogy sokkal több
bennünk a közös, mint ami szétválaszt. Erősítsük ezt az érzést, és
emlékezzünk rá a mindennapokban is – hangsúlyozta az
ünnepség szónoka, örömét fejezve ki, hogy Zircen is együtt
tudunk ünnepelni, katolikusok, protestánsok és mindazok, akik
talán egyik felekezethez sem tartoznak.
Az ország egyik legszebb Szent István szobrával illusztrálta,
hogy mit is jelent ma az államalapító öröksége: a király a kardot
lefelé tartja, s a keresztet felfelé. – Volt idő, amikor uralkodóként
a kardot kellett használnia, de aztán jött az irgalmasság, a
befogadás, a türelem ideje. Evangélikusok is örömmel vállaljuk
ezt az örökséget. Mi sem I. Istvánnak, hanem Szent Istvánnak
nevezzük őt, mert valljuk, hogy szent az, aki Istenhez tartozik.
Szent István a hit megőrzését tette az első helyre, amely
nélkülözhetetlen az üdvösséghez, nélküle nem lehetünk kedvesek
az Isten előtt. A hit ad erőt a keresztény élethez, a reményhez, a
szeretethez, az újrakezdéshez és a hűséghez – mondta ünnepi
beszédében Szakos Csaba, majd hozzátette: ez a hit csak akkor
igazán értékes, ha életformálóvá válik és áldozatot is tud vállalni.
Az ünnepség szónoka arra kérte a zircieket, hogy legyenek
méltók Szent István örökségéhez. „Törekedjünk arra, hogy a kard
lefelé, a kereszt pedig felfelé mutasson. Őrizzük azok emlékét,
akik ennek a keresztnek a hordozói voltak. Nézzünk fel az imént
említett szoborra, legyünk büszkék az alapítóra, és éljünk őhozzá
méltóan!” – zárta ünnepi gondolatait.
A Zirci Városi Vegyeskórus Szent István-napi dalcsokorral
tette emelkedettebbé az ünnep fényét, majd az új kenyér
átadására került sor, melyet az idei évben is a Piller Pék Kft.
sütött Zirc városa számára. Az örökké megújuló élet jelképét
Nagy Tamás önkormányzati képviselő adta át Ottó Péter

7

polgármesternek, majd Tölgyesi Alberik ciszterci atya
megáldotta azt. Az új kenyeret a szervező intézmény munkatársai
kínálták körbe a közönség soraiban.
Nagy Tamás nemcsak a városi képviselő-testület tagjaként,
hanem a Zirci Református Egyházközség gondnokaként is adta át
az új kenyeret, a következő gondolatokat fűzve hozzá: – Amikor
úrvacsorát veszünk, akkor Krisztus megtört testét jelképező
kenyeret veszünk magunkhoz, egyben magunknak tulajdonítva
az Úristen mindig megújuló, megbocsátó szeretetét és kegyelmét.
Jelentse az új kenyér nekünk, zirci polgároknak, a több mint
ezeréves keresztény egyházzal, múlttal, államisággal rendelkező
országunknak, egész nemzetünknek, a keresztény Európának ezt
a megújuló kegyelmet és áldást. „Köszönettel veszem át az új
kenyeret Zirc és térsége lakói, családjai képviseletében. Azt
kívánom, hogy jusson belőle mindenkinek elegendő az év
minden egyes napjára” – mondta Ottó Péter polgármester.
Ezt követően az önkormányzati kitüntetések átadására
került sor. Posztumusz Zirc Város Díszpolgára címet
adományoztak dr. Varga Tibor János, városunk korábbi
polgármestere részére. Zirc város díszpolgárává avatták Németh
István ny. honvéd dandártábornokot. Pro Urbe Emlékéremmel
tüntették ki a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász
Csoportot és a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot. „Zirc Város
Tisztviselője” elismerést vehetett át Lamszider József, a Zirci
Közös Önkormányzati Hivatal gépkocsivezetője. A Zirc Város
Díszpolgára és a Pro Urbe Emlékérem kitüntetést Ottó Péter
polgármester Hellebrandt Ferenc alpolgármesterrel, a „Zirc
Város Tisztviselője” kitüntetést Varga Zita bizottsági elnökkel
együtt adta át. A méltatásokat a következő oldalakon közöljük.
A középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadására is a városi
ünnepség keretében került sor. Zirc Városi Önkormányzat
huszonnégy középiskolást részesített 2020. második félévében
ösztöndíjban, ők: Balogh Péter Dániel, Biber Cintia, Dublecz
Márk, Francsics Fanni, Gurdon László, Hamvasi Gréta Virág,
Kapitány Dorottya, Klein Vivien, Kondora Bernát, Kovács
Kristóf, Kovács Laura, Lekrinszky Anett, Majer Szabolcs,
Mészáros András Bálint, Mészáros Balázs, Molnár Petra, Oláh
Lili, Palánkai Tünde Orsolya, Rátódi Ildikó Katalin, Skobrák
Vivien Anasztázia, Sömjén Máté, Szilágyi Zalán, Tribel András,
Vajcs Luca.
Az ünnepséget a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB szervezte, műsorvezetőként és előadóként
közreműködött Szakács Ildikó. (KG)
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Harminc esztendő a városért

A hazáját szolgálta, városát szolgálja

Dr.
Varga
Tibor
János
szakvizsgázott
jogászként
–
a
minisztérium kivételével – a közigazgatás
valamennyi szintjén dolgozott, rangos
kitüntetésekkel ismerték el a munkáját.
1983-ban a Veszprém Megyei Tanácsnál
dolgozó jogászként aktívan részt vett Zirc
várossá
nyilvánítási
folyamatainak
előkészítésében és lebonyolításában.
1984-ben tanácstitkárként került az
újonnan várossá lett Zircre, majd nem
sokkal
később
családjával
együtt
ideköltözött.
A rendszerváltástól, 1990-től 1993-ig a város jegyzőjeként
dolgozott, majd a zirci városrészekből önállóvá vált falvak
körjegyzője lett. 1994 és 2002 között két ciklusban is
polgármesterré választották. Vezetője volt a zirci kistérségben
megalakuló önkormányzati szövetségnek és társulásnak. 1994 és
1998 között megyei önkormányzati
Dr. Vargáné Boda Emília
képviselői tisztséget is betöltött. A
vette át férje kitüntetését
megyei
területfejlesztési
tanács
tagjaként
végzett
munkájának
köszönhetően többszáz-millió forint
fejlesztési forráshoz jutottak hozzá
Zirc térségének települései. 2002 és
2011 között városunk önkormányzati
képviselője és az egyik szakmai
bizottság elnöke volt. Ezt követően
elvállalta
Bakonybél
nagyközség
megbízott körjegyzői feladatainak
ellátását.
Dr. Varga Tibor három évtizeden
keresztül felelősséggel szolgálta és szerette városát, a környékbeli
településeket és az ott élőket is, a város és a térség fejlődése,
eredményei elválaszthatatlanok a személyétől. Meghatározó,
véleményformáló közéleti személyiség volt nyugdíjasként is:
szakmai tudásával, tapasztalatával, együttműködésre törekvő,
problémamegoldó, alkotószellemű hozzáállásával segítette a
hozzáfordulókat.
Harmincéves munkássága során – városvezetőként és
magánemberként
is
–
részt
vett
minden
olyan
kezdeményezésben és tevékenységben, amelyről úgy ítélte meg,
hogy Zirc és térségének dolgait előbbre vihetik, az itt élők életét
teljesebbé, jobbá tehetik. Nevéhez fűződik a város térségközponti
szerepének, hazai és nemzetközi kapcsolatainak, turisztikai
hírnevének, elismertségének folyamatos erősítése, az ezekből
adódó lehetőségek kihasználása, a folyamatos városfejlesztés és
–menedzselés, a város ifjúsági és civil politikájának kidolgozása,
a mindenkori lehetőségek és a település adottságai által elérhető
helyi
gazdaságfejlesztés.
Pro
Urbe
díjjal
elismert
kezdeményezéseknek is aktív részese volt: 1991-től 2014-ig
szervezője a „ZIRCI BULI” – a család és a barátság
fesztiváljának, városvezetőként kiadója, magánemberként
szerkesztőségi tagja, állandó segítője az 1991-ben újraindított
Zirc és Vidéke közéleti lapnak, alapító tagja a testvérvárosi
kapcsolatokat aktívan ápoló Bakonyi Finnbarátok Köre
Egyesületnek és az Erdélyi Baráti Kör Egyesületnek.
Zirc város polgárainak közössége 2015-ben megalapította a
„Zirc Város Megkülönböztetett Elismerést Kiérdemelt Polgára”
címet, amelyet a zirciek szeretetének megnyilvánulásaként első
alkalommal dr. Varga Tibor részére adományoztak oda. 2016ban Pohlheim város legmagasabb, Arany Plakett kitüntetését
vehette át az akkor negyedszázados múltra visszatekintő
partnerkapcsolatban végzett munkásságának elismeréseként. A
testvérvárosi szerződés 1990. évi aláírása óta mindenkori
mozgatórugója volt a két város, annak polgárai, civil közösségei,
intézményei és gazdasági szereplői közötti együttműködéseknek.
Dr. Varga Tibor 2016. május 8-án, hosszan tartó, súlyos
betegséget követően hunyt el. Zirc Városi Önkormányzat saját
halottjának nyilvánította. Több százan kísérték őt utolsó útjára.
Zirc várossá válásának előkészítésétől kezdve a városi életforma
kialakításában és annak eredményes működtetésében három
évtizeden át szolgálta a helyi polgárokat és a térséget.

Németh István nyugállományú honvéd dandártábornok
aktív pályáján a hon védelmére létrehozott légvédelmi
alakulatoknál teljesített szolgálatot egyre magasabb parancsnoki
beosztásokban. Hazánk NATOcsatlakozását követően a Magyar
Honvédséget képviselte a harminc
országot tömörítő katonai szövetség
Légvédelmi Bizottságában. 2002 és
2005 között külföldi kiküldetésben a
NATO
Olasz
Gyorstelepítésű
Hadtest parancsnokságán támogató
főnöki beosztásban dolgozott, amely
munkát pályája csúcsaként értékelt,
és amely beosztásban végzett
tevékenységét nemzetközi szinten is
elismerték.
Külszolgálata lejártakor
az
Olasz Véderő Vezérkar Főnöke, Giampaolo Di Paola tengernagy
a Véderő Vezérkar Összhaderőnemi Érdemért kitüntetést
adományozta részére 2005-ben. A kitüntetés átadására
Rómában került sor a tengernagy által díszoklevélben is rögzített
indokolással: „Németh tábornok beosztásában meghatározó
módon járult hozzá a nemzetközi törzs készenlétének
biztosításához a teljes hadműveleti képesség kinyilvánításának
érdekében, jelentős áldozatvállalással és töretlen lendülettel
tevékenykedve a kitűzött célok eléréséért. Kitartó és állhatatos
munkatárs, aki nagy gondossággal és elhivatottsággal szervezte a
Gyorsreagálású
Hadtest
átcsoportosításával
kapcsolatos
bonyolult tevékenységet, melynek sikeres végrehajtása
alapjaiban járult hozzá a születő parancsnokság szövetségesi
környezetben történő széleskörű elismeréséhez. Meggyőződéses
képviselője és aktív hirdetője a baráti kapcsolatok, a magyar és
olasz fegyveres erők közötti együttműködésnek. Németh István
elismerésre méltó tevékenysége nagy dicsőséget jelent hazája
számára.”
Egy évvel később, 2006. május 21-én újabb rangos
kitüntetést vehetett át, a Magyar Köztársaság Honvédelmi
Minisztere a nemzetközi katonai kapcsolatok elmélyítése
érdekében nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen
Andrássy Gyula díjat adományozott a részére. Nyugállományba
vonulása előtt – már zirci polgárként – Székesfehérváron szolgált
és a szárazföldi hadierő parancsnokhelyetteseként fejezte be
példaértékű katonai szolgálatát.
Németh István nyugdíjasként is aktív. Egy időben elnöke és
jelenleg aktív tagja a város egyik legaktívabb, Pro Urbe díjjal
kitüntetett civil szervezetének, a Bakonyi Finnbarátok Köre
Egyesületnek. Az elnöki tisztségről összeférhetetlenség miatt
kellett lemondania, mivel a 2014–2019 közötti időszakban külsős
tagként beválasztották Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságába. Magas
szintű angol nyelvtudásával nagyban segíti a finn testvérvárossal,
Nivalával ápolt, már több mint húszéves kapcsolatot. Több éve
aktív tagja Zirci Sporthorgász Egyesületnek is.
Jelenleg is aktívan dolgozik különböző társadalmi
rendezvények,
kiállítások,
külföldi
úti
beszámolók
megszervezésében. Emlékezetes ezek közül az Isonzo vidékére
szervezett négynapos buszos kirándulás, melyen nemcsak a
baráti kör tagjai, hanem külső érdeklődők is részt vettek. A
tábornok úr a történelmi emlékeken kívül a személyes
kapcsolatait is felhasználva, helyszíni élményekkel mutatta be az
első világháború katonai eseményeit. Ezen túl minden, kulturális
téren érkező felkérésnek igyekszik eleget tenni, legyen szó
előadásról, kiállítás megnyitásáról vagy kegyeleti emlékezésről.
Kapcsolatai révén több olyan előadót is hívott Zircre, akik a
hadászat rejtelmeibe engedtek bepillantást nyerni.
„Ismereteim szerint Németh István a térség ez idáig egyetlen
tábornoki rendfokozatban szolgált katonája, aki munkájával,
egész életével, tisztességes tevékenységével rászolgál az
elismerésre” – áll dr. Hautzinger Gyula nyugalmazott
honvédezredes javaslatában, melyet a méltatás során
tolmácsoltak az ünnepségen is.
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Vidámsággal élni, szolgálva szeretni

Tizenöt éve magas színvonalon

„Jót tenni jó!” „Igazán segíteni csak szeretetből, csak
szeretettel lehet” – vallja a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet
Katolikus Karitász, amely a katolikus egyház helyi
segélyszervezeteként 1999-ben alakult meg Keszthelyi Vazul
plébános egyházi és dr. Ehrenbergerné dr. Krisztinkovics Mária
világi vezető szervezésében. Jelenleg tizenhárom fő vesz részt
Zircen a „szolgáló szeretetben”, a karitatív csoport egyházi
vezetője a település mindenkori plébánosa.
Méltatásukban elhangzott, hogy töretlen lelkesedéssel és
alázattal segítik a zirci rászorultakat. Betegeket, magányos
időseket látogatnak, fizikai és lelki támogatással nyújtanak
segítséget számukra. Gyűjtéseket, jótékonysági programokat,
segélyakciókat, nyári táborokat szerveznek, és nem riadnak
vissza az adományok pakolásától, válogatásától vagy éppen
kihordásától sem. Sok időt szánnak a családok meglátogatására,
szociális helyzetük felmérésére, hogy a legjobb helyre jusson a
segítség. Különösen érzékenyek a legelesettebbek, az idősek,
betegségben szenvedők, gyermekek problémái iránt.

A Zirci Önkéntes Tűzoltóság tizenöt éve magas színvonalon
látja el tűzoltási és műszaki mentési alapfeladatát, emellett
kiemelkedő jelentőségű a megelőzésre irányuló munkásságuk is.
2016 elejétől a tizenhárom alapító mellé további három
településsel bővült, növekedett a tűzoltóság műveleti körzete,
ezzel is elismerve a zirci tűzoltók szakmai munkáját.

A rászorulók támogatásának fedezetét nagyrészt pályázati
úton biztosítják. Élelmiszercsomagok, tisztítószerek, beiskolázási
támogatás, ruhák, cipők, használati eszközök kerültek ki többek
között jótékony kezeik közül a rászorulók megsegítésére, de
hozzájárultak már a nehéz helyzetben lévők tüzelő-, gyógyszerés áramdíj-költségeihez is. Az anyagi, tárgyi jellegű adományok
mellett nem kevésbé fontos az általuk nyújtott lelki támasz.
2013 óta minden évben Jótékonysági Délutánt szerveznek,
melynek bevételét a rászorulók karácsonyi csomagjának
tartalmára, valamint tűzifára fordítják. A rendezvényen keresztül
nemcsak segítenek, hanem igényes kulturális szórakoztatással is
megörvendeztetik a közönséget. A helyi és térségi művészeti
csoportok, gyermekfellépők mellett országosan ismert előadók is
szerepeltek már Zircen, valamennyien a közös jótékonysági cél
érdekében.
A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben megalapította a
Caritas Hungarica Díjat, melynek célja, hogy elismerje és
értékelje a karitász önkéntesek különböző szociális területeken
végzett példaértékű munkáját. A zirci csoport tagjai közül már
hárman is átvehették a kitüntetést: az alapító dr. Ehrenbergerné
dr. Krisztinkovics Mária, Ulrich Józsefné
jelenlegi
csoportvezető, alapító, a tagok lelki támaszadója és Varga
Zoltánné pénztáros, alapító, az elesett családok és gyermekek
nagy patrónusa.
A Pro Urbe díjjal a teljes csoport munkássága elismerésre
került, városunk rangos kitüntetésére Szíjártó László, a
Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója is javasolta a zirci
karitászt, az ő méltató szavait is tolmácsolták az átadás
alkalmával: „Idejüket, energiájukat, gyakran anyagiakat sem
sajnálva szervezik a hozzájuk fordulók támogatását.
Szolgálatukat szívvel-lélekkel, jókedvűen és alázatosan végzik,
segítőkészségüket nem csak a rászorulók, de karitászos
önkéntes-társaik és az egyházmegyei központ munkatársai is
gyakran megtapasztalhatják. A fizikai szükség enyhítése mellett
nagy hangsúlyt fektetnek a lelki szükség csillapítására is.
Példamutató
módon
Krisztus
tanítását
követve
jó
cselekedetekkel, nagy odaadással, elhivatottsággal, empátiával és
türelemmel állnak a rászorultak mellett, vigaszt nyújtanak a
nehézséggel küzdők számára”.

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműparkja az
évente sikeres pályázatoknak, a széleskörű társadalmi
összefogásoknak köszönhetően, és egy finnországi kapcsolat
révén az elmúlt években jelentősen korszerűsödött. Saját
forrásból és támogatásokból sok olyan eszközt is beszereztek,
amelyek jelentősen megkönnyítik a munkájukat. A korszerű
eszközökkel egyrészt javult a beavatkozások szakmai minősége,
másrészt erősödött a mentő-tűzvédelem helyzete a járásban. A
tűzoltóság vezetése azonban nem elégszik meg az elért
eredményekkel, folyamatosan keresi a lehetőségeket a további
fejlesztésekhez.
A zirci tűzoltók nagyon sokat gyakorlatoznak, ebben szintén
kiemelkednek az önkormányzati tűzoltóságok közül. A
kötelezően előírt gyakorlatok mellett ifj. Szelthoffer Ferenc
parancsnok a vezetési és helyismereti gyakorlatokra helyezi a
hangsúlyt. Képzéseken is rendszeresen részt vesznek, mindig
törekedve az újabb ismeretek beépítésére, a kapcsolódó esetek,
tapasztalatok részletes vizsgálatára, az ismeretbővítés és a
meglévő tudás felelevenítésének egyensúlyára.
A Petőfi utcai laktanyában elvégzett ellenőrzések mindig
rendben találtak mindent, az átfogó kontroll során sem tártak fel
hiányosságot. Az is eredményként értékelhető, hogy
megalakulásuk óta tartani tudják a tűzvédelmi tevékenységhez
szükséges állományi létszámot, stabil a munkavállalók köre,
mindig lehet rájuk alapozni. Munkájukat segítő céllal 2016-ban
sikerült újra megalapítani a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.
A zirci tűzoltóság alapfeladatán túl példaértékű szakmai és
társadalmi tevékenységet is végez, a teljesség igénye nélkül: részt
vettek a kolontári vörösiszap-katasztrófa devecseri helyszínén
zajló
mentési
munkákban,
prevenciós
és
propagandatevékenységet
folytatnak
a
különböző
rendezvényeken és az oktatási intézményekben, alkalmanként
megnyitják a laktanya kapuit a külvilág előtt, élményt szerezve a
gyerekeknek, fontosnak tartják az információáramlást, állandó
szakmai segítői, együttműködő partnerei több szervezetnek,
intézménynek.
Szakmai munkájukat kitüntetések hosszú sorával ismerték
el. 2010-ben több zirci tűzoltó a Belügyminiszter elismerését
vehette át a vörösiszap-katasztrófa során nyújtott munkájáért.
2012-ben Veszprém megyében a zirci volt az első „Év
Önkormányzati Tűzoltósága”, amely címet még további két
alkalommal kiérdemelték gazdasági és szakmai tevékenységük
elismeréseként. Az „Év megyei önkormányzati tűzoltója”
kitüntetés két alkalommal is Zircre került. A szervezet tagjait és
partnereik közül többeket a „Veszprém Megye Tűzvédelméért”
díj különböző fokozataival nem egyszer elismerték. A megyei
tűzoltóversenyeken rendre az első, legrosszabb esetben második
helyen végeznek.
„A
Zirci
Önkormányzati
Tűzoltóság
elkötelezett
hivatástudatának alapja a vállalt munkájukba vetett hit, a
hagyományokhoz való ragaszkodásra épülő tudatos jövőépítés és
a kiemelkedő szerepvállalás, amellyel tizenöt éve, nap mint nap
szolgálják városunkat és a térséget” – hangzott el a méltatásban.
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Biztonságos vezetés,
kapcsolatok, önkéntesség

Harminc példás esztendő

Lamszider József közel
negyven éve szolgálja a várost
hivatali
gépkocsivezetőként.
1982-ben kezdett dolgozni az
önkormányzat jogelődjénél, a
tanácsnál. „Munkája során
mindig figyelt azokra, akik
beültek mellé, akiket szállított.
Tudatában volt – és van ma is –
, hogy a biztonságos és
szabályos vezetés záloga annak,
hogy már ennyi ideje szolgálja
Zircet, a benne lakó embereket,
továbbá mindenkori kollégáit a
munkájával” – hangzott el többek között a méltatásában.
Gépkocsivezetőként nem csak egyszerűen autót vezetett,
hanem azzal együtt kapcsolatokat teremtett, kapcsolatokat
ápolt, hiszen egy-egy hosszabb autóút során igyekezett
beszélgetéseket kezdeményezni, kérdésekre válaszolni, hogy
„gyorsabban” teljen az idő. Sok-sok testvérvárosi eseménynek
is tevékeny részese volt, amikor Erdélybe, Németországba,
Kárpátaljára szállította a zirci delegációkat. Számára nem
okozott gondot az sem, ha külföldi – anyanyelvünket nem
beszélő – vendégekért kellett érkezési helyükre menni, onnan
szállítani őket városunkba, mert mindenkivel megtalálta a
közös nyelvet, szót értett, segített tájékozódni, információkat
átadni. Munkáját lelkiismeretesen végezte, nagyon gyakran
munkaidőn kívül, a szabadidejének terhére. Lamszider József
olyan megbízható külső és belső iránytűvel rendelkezik, ami
nemcsak a hazai és nemzetközi térképek útvonalain vezette őt
bármely úti cél biztonságos megtalálásában, de abban is
segített, hogy a rábízott információkat mindenkor megőrizze.
A belé vetett bizalommal soha nem élt vissza: szakmai és
emberi megbízhatósága tette őt nélkülözhetetlenné mindenki
számára a város szolgálatában eltöltött közel négy évtized
alatt.
Nem csak a munkáját törekszik a lehető legjobban
végezni. Szívesen részt vesz a közösségi életben is,
szabadidejét, szabadságát áldozva érte. Kevés olyan
rendezvénye volt és van a városnak, amelyben ne vállalt volna
munkát, ne végzett volna valamilyen tevékenységet. Ott volt a
Városszépítő Napokon, takarított, szemetet szedett, fát
ültetett, vagy játszótéri játékokat festett – amit éppen kellett.
Szinte végig – 1991-től kezdve – tevékenyen kivette részét a
Zirci BULI-k szervezéséből, lebonyolításából. Az Erdélyi
Baráti Kör Egyesület tagjaként festette a túraútvonalakat
itthon, Zirc környékén és Erdélyben egyaránt, mindamellett,
hogy balesetmentesen, biztonságosan szállította az Egyesület
tagjait erdélyi testvérvárosunkba, Barótra. De mindig ott volt
akkor is, amikor ukrajnai testvértelepülésünk, Dercen
táncoslábú fiataljait látta vendégül a város és az Egyesület, a
Bakonyi Betyárnapok rendezvényein. Kísérte őket, játszott és
sokat beszélgetett velük, amiért nagyon hálásak voltak a
gyerekek.
A város intézményeiben dolgozók is számíthattak
Lamszider Józsefre, aki hivatalból vagy önkéntesen segített
mindenütt, ahol kellett. Volt, hogy festményeket, szobrokat
cipelt egy-egy kiállításra, volt, hogy könyveket pakolt, de
olyan is volt, hogy ebédet vitt a rászoruló időseknek. Szóval, a
mindenki által kedvelt „Lamszira” mindig számíthatunk, akár
a munkájáról, akár a civil, közösségi életről van szó
városunkban – tolmácsolták a javaslattevők gondolatait az
augusztus 20-ai ünnepségen.

– A Monszpart név itt a Bakonyban sokak számára mind a
mai napig megbecsülést és tiszteletet hordoz, hiszen főorvos úr
zirci ténykedése maradandó értékeket, emberi kapcsolatokat,
barátságokat és sebészi-traumatológiai eredményeket hozott
kórházunkba – mondta a kórházi ünnepségen, a méltatásban dr.
Mohay József főorvos, majd ismertette a tartalmas életutat is.
Dr. Monszpart László
1925. április 8-án született
keresztény-polgári családban.
Kiskunhalason nevelkedett és
itt is érettségizett. Már
kiskorában
több
nyelven
beszélt anyanyelvi szinten.
Édesapja, idősebb Monszpart
László Kiskunhalason volt
igazgató sebész-főorvos, és
ebben a kis alföldi városban
végezte el hazánkban az első
combnyak-szegezést.
Fiát sokrétűen és kellő
szigorral
nevelte,
széles
látókörűen, gondos odafigyeléssel, nevelte igaz magyarnak,
önfegyelemre, munkára tanítva. Az egyetemet Szegeden és
Budapesten végezte, diplomáját 1950-ben szerezte meg, majd
Pécsen, az 1-es számú sebészeti klinikán kezdett dolgozni
gyakornoki, majd tanársegédi beosztásban. Időközben számos
külföldi tanulmányúton vett részt, Párizsban, Münchenben,
Bázelben, Linzben, Bécsben. Baráti kapcsolatot ápolt a híres
osztrák baleseti sebészcsaláddal, a Böhlerékkel. A két család
története még az első világháborúban kezdődött Lorenz Böhler
és idősebb Monszpart László között, akik egy hadszíntéren
tevékenykedtek. Innen számítva erősödött meg a családi
kapcsolat, a barátság, ami megalapozta a magyar traumatológia
elindulásának alapjait.
Ifj. Monszpart Lászlót 1960. november 1-jén nevezték ki a
Zirci Erzsébet Kórház igazgatójának. Bár nyitva állt volna előtte
nagyobb, akár országos intézet vezetése is, ő a vidéket, a vidéki
embereket, a lovaglást és a Bakonyt választotta. 1990. áprilisi
nyugállományba vonulásáig volt a zirci kórház igazgató sebészfőorvosa. Itt osztályvezetőként, az országban elsők között
bevezette és alkalmazta a korszerű böhleri elveken nyugvó
traumatológiai ellátást, a konzervatív töréskezelést, majd az
operatív baleseti ellátást. Számos nagy sebészeti és
traumatológiai műtét történt sikerrel Zircen, hiszen akkoriban a
kórház még kötelezően fogadta a működő bányák, üzemek,
erdészetek politraumatizált sérültjeit, de a környék minden
ellátandó betegének rendelkezésére állt, és tette ezt nagyobb
intézetek színvonalával egyenértékűen vagy azt meghaladóan is.
„Igazgató úr a kórházat és az osztályát következetes
szigorral, fegyelemmel vezette. Beosztottjaitól nemcsak
szakmailag, de emberileg is magas színvonalat várt el. Az
intézményben is sok fejlesztés, bővítés történt az idejében.
Számos tanítványa jutott el Európában tanulmányutakra és
dolgozik mind a mai napig külföldön, országos vagy egyéb
intézetekben kiváló eredménnyel. Szeretettel és hálával
emlékeznek rá vissza. A szakmán kívül olyan komoly
kapcsolatrendszert és tartást örökített át tanítványaira, amelyre
biztosan lehetett támaszkodni a későbbi életben. Soha nem volt
párttag, amit abban az időben kevés igazgató tehetett meg, de
külső támadások, intrikák esetén is mindig kiállt a dolgozói
mellett. Keresztény-konzervatív életfelfogása ma is példaértékű.
Amikor kezdte, a kórházban még apácák és diakonissza nővérek
végezték az ápolás áldozatos munkáját, de a későbbiekben is
olyan csodálatos ápológárdát, műtőszemélyzetet alakított ki, ami
mementó minden időben. Ez nem túlzással egy nagy család, egy
húron pendülő közösség volt” – mondta dr. Mohay József.
Dr. Monszpart László számos kitüntetés birtokosa, nem
utolsósorban Zirc Város Díszpolgára is. Nyugdíjas éveiben is
aktív, számtalan baráti és szakmai kapcsolatot tart fenn.
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Segítség karanténban, nyáron, iskolakezdéskor
A Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász a
támogatói segítségével az elmúlt időszakban is
sokoldalú, aktív tevékenységet fejtett ki, legyen szó a
rászoruló családoknak juttatott adományokról, online
tanulásról, növénytermesztésről, iskolakezdésről, nyári
táborról, vagy éppen katolikus ünnepről.
A tavaszi karantén idején a Zirci Benedek Elek
Óvoda és Bölcsőde munkatársainak segítségével a
rászorulók részére eljuttatott csomagokról már
beszámoltunk korábban. Ehhez az időszakhoz
fűződik, hogy a karitász által kiválasztott rászoruló
családok gyermekeinek online tanulását könnyítette
meg hét asztali számítógép ajándékozásával egy
zirci székhelyű cég, amit ki is szállítottak a megadott
címre. Nyár elején a Vezir-Hús Coop Kft. száz
kilogramm disznózsírt ajánlott fel a karitász által
támogatott családoknak – tudtuk meg Ulrich
Józsefné
csoportvezetőtől,
aki
a
további
jótékonysági akciókról is beszámolt a részünkre.
A nyári hittantáborban különböző ízesítésű
palacsintát sütöttek a résztvevő gyermekeknek, akik
nagy örömmel fogadták a szívből jövő kedvességet.
Augusztus 15-én, a zirci templom búcsújának
ünnepén, a misét követően agapéra hívták a
karitász tagjai a híveket.

Már évek óta segítik a nehezebb körülmények között élő
családok gyermekeinek beiskoláztatását. A tanévkezdésre 29
család 51 gyermeke vásárolhatott 3000 forint értékű iskolaszert a
WB-IRON Bt. papír-írószer üzletében. A rászoruló családok
élelmiszereket, valamint a Henkel Magyarország Kft. jóvoltából
mosószert és kozmetikumot tartalmazó adománycsomagot
vehettek át. Ez utóbbiból még további harmincöt családnak
készített csomagot a zirci karitász. A
komplett csomagokba a PSZC Reguly Antal
Szakképző Iskolája és Kollégiuma jóvoltából
befóliázott
szájmaszkok,
az
Algida
felajánlásának köszönhetően tornazsákok is
kerültek. A karitásznak a Veszprém
Főegyházmegyei Karitászhoz benyújtott
pályázata révén nyolc gyermek részesült 55000 forint értékű Erzsébet-utalványban.
Egy tavaszi adományozás „hajtásait” is
figyelemmel kísérték az önkéntesek: az
„Öngondoskodó
háztartások”
program
keretében hat család kapott 23-23 csomag
vetőmagot.
A zirci karitász több mint húszéves
tevékenységének gyümölcse is beérett, az
Ulrich Józsefné csoportvezető a rászorulóknak elmúlt időszakról szóló számadásban a
kiosztásra került adományokkal
csoportvezető arról sem felejt említést
tenni, hogy augusztus 20-án, az államalapítás ünnepségén Pro
Urbe-díjat vehettek át Zirc Városi Önkormányzattól. (kg)

Gondolatok
az
„Anyatejes
táplálás világnapja” alkalmából
1992 óta a világon mindenhol augusztus 1-jén tartják az
Anyatejes Táplálás Világnapját, augusztus 1. és 7. között
pedig a szoptatás világhetét.
A világnap kapcsán szeretnénk köszönetet mondani minden
édesanyának áldozatos munkájukért, amit véghezvisznek a
mindennapokban. Sok örömöt, boldogságot, kitartást kívánunk a
gyermekneveléshez!
Az anyaság is egy hivatás, amit minden édesanya a legjobb
tudása szerint végez. Sok munkával, lemondással, áldozattal jár,
de megéri a befektetett idő és erő. Szeretnénk, ha minél több
édesanya átélné a szoptatás örömeit.
Az anyatejes táplálás, szoptatás segítése már a kórházban
elkezdődik. A legtöbb kórház bababarát elveket vall. A roomingin lehetőséget ad, hogy együtt legyen az édesanya a gyermekével.
Az együtt töltött idő, szoros kontakt elősegíti az édesanyát abban,
hogy megismerje gyermeke jelzését. Az „Aranyóra” meghatározó
az anya-gyermek kapcsolatának alakulásában. Ebben a szülés
utáni első órában a kisbaba az édesanya testén piheni ki a szülés
közbeni fáradalmakat, miközben bőr-bőr kontaktusban vannak,
hallja és érzi a jól ismert szívhangot. A felszabaduló
hormonoknak köszönhetően a kisbaba egyre élénkebbé válik,
mozgolódni kezd, körülbelül fél óra elteltével az anya melle felé
kúszik, s nagyjából egy óra múlva önállóan képes a szopásra, ami
segíti a tejtermelést. Ez a tej az előtej, minden cseppje kincs.
Elősegíti a magzatszurok ürülését, mivel enyhe hashajtó hatása
van.
A szoptatás egy meghitt, harmonikus, belsőséges kapcsolat a
gyermekünkkel. Nemcsak a testi táplálékigényt elégíti ki, hanem
a lelki egészséghez, pszichés fejlődéshez is hozzájárul. Szoros
kötődést alakít ki. Oxitocin termelődik a szoptatás során. Segíti
az ellazulást és stresszoldó hatása van mind az anyának, mind a
babának. Csökkenti a félelmet, szorongást, növeli az önbizalmat,
segíti a sebgyógyulást. A mellek hőmérséklete is nő. E hormon
hatására az anyatej termelődése nő. Minél többször szoptatja
gyermekét az édesanya, annál több anyatej termelődik. A WHO
ajánlása szerint az első hat hónapban a kizárólagos anyatejes
táplálás ajánlott. Az anyatej a csecsemő minden igényét kielégíti.
Nincs szükség egyéb folyadékbevitelre. Féléves kor után a

hozzátáplálás bevezetése szintén anyatejes táplálás mellett
ajánlott. (Sok anyuka szoptatja gyermekét egy éves koron túl, sőt
három éves korig is akár.) Megszületést követően fontos a
rendszeres mellre-helyezés, igény szerinti szoptatás.
Mi, védőnők segítjük az édesanyákat abban, hogy
mihamarabb egymásra találjanak gyermekeikkel. Segítünk a
mellre-helyezésben, szükség esetén a mellfejésben. Nyomon
követjük a gyermek fejlődését. Bíztatjuk, bátorítjuk az
édesanyákat a szoptatásnál. Az első gyermekes anyukák
általában tele vannak aggodalommal, félelemmel. Ha az
önbizalom helyreállt, vele egyenes arányban az anyatej
mennyisége is növekszik. Kialakul egy egyensúly anya és
gyermeke között. Az egyensúly megtartásában a család többi
szereplőjének, elsősorban az édesapának is fontos szerepe van.
Egy megértő, figyelmes édesapa sokat segíthet a családi béke
megteremtésében. (A család élete az első hónapban teljesen
felborulhat, hiszen egy megváltozott élethelyzet alakul ki. Fontos
egy jó napirend.) A nagyszülők is fontosak a segítségnyújtásban:
kedves gesztus, ha besegítenek a háztartásba, így például
finomakat főznek, meglepik a családot egy jó sütivel. Lényeges
továbbá a kommunikáció, az értő figyelem. Nyíltan beszéljünk
érzéseinkről, félelmeinkről, mivel így hatékonyabb segítséget
kaphatunk a környezetünktől.
Természetesen előfordulhat olyan élethelyzet is, amikor az
édesanya nem tudja szoptatni gyermekét. Ennek oka lehet a nem
megfelelő mellre-tétel és technika, ami orvosolható.
Vannak azonban olyan okok (pl.: betegség, gyógyszeres
kezelés), amikor más megoldásra van szükség. Ilyenkor nagyban
segít a pozitív gondolkodás. A legfontosabb, hogy elfogadja az
édesanya a kialakult élethelyzetet, ne legyen bűntudata,
kisebbségérzete, kudarcélménye emiatt. A baba ebben az esetben
is ugyanazt a szeretetteljes gondoskodást, figyelmet kapja, mint
társai.
Az ANYATEJ ELŐNYEIRŐL:
 a legtökéletesebb táplálék
 a benne található immunanyagoknak köszönhetően erősödik a
gyermek immunrendszere, ellenálló lesz a betegségekkel szemben
 védelmet nyújt az allergiás megbetegedések kialakulása ellen
 a túlsúly kockázatát csökkenti
 az agy, az idegrendszer érését is elősegíti
 kényelmes, környezetbarát és költséghatékony

Klauszné Jely Zsuzsanna
védőnő
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Iskolai körkép a tantermi oktatás újraindulásáról
– Hogyan sikerült visszatérni a tantermi oktatásra az
intézményben fél év után? Felmerültek-e esetleg akadályok
vagy zökkenőmentes volt a visszaállás?
Burján István igazgató, Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola: – A tantermi
oktatásra zökkenő nélkül álltunk vissza, jó előkészítés, szervezés
után. A gyerekek már szerettek volna iskolába járni, a kollégák
tanítani. A megfelelő óvintézkedéseket kell betartani, s kicsit
jobban figyelni a megalkotott szabályokra.
Balázsné Györek Zsuzsanna igazgató, III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola: – Már nagyon vártuk, hogy visszaállhassunk
a tantermi oktatásra. A tankerületi értekezleten utasítást
kaptunk a helyi protokoll elkészítésére, amit a vezetőséggel
dolgoztunk ki. Két értekezletet tartottam a kollégáknak a
témában.
Horváth Attila igazgató, PSZC Reguly Antal
Szakképző Iskolája és Kollégiuma: – A tantermi oktatásra
történő visszaállás zökkenőmentes volt, mind a tanulók, mind az
oktatók várták már a személyes találkozást. Iskolánk új tanulói
esetében pedig különösen fontos, hogy találkozzanak oktatóikkal,
megismerhessék új iskolájukat.
– Milyen óvintézkedéseket léptettek érvénybe, és milyenek
az eddigi tapasztalataik ezek betartásával kapcsolatban?
Balázsné Györek Zsuzsanna: – Még a tanévkezdés előtt
megkaptuk a fertőtlenítőszereket, így el tudtuk végezni a
fertőtlenítést az iskolában, kézfertőtlenítők is kihelyezésre
kerültek. Úgy döntöttünk, hogy a diákoknak a tanórán nem kell
maszkot viselniük, viszont a közösségi tereken, így a folyosón is
kötelező a maszkviselés. Kérésünkre a Segítők Kezek Házától
ötven darab maszkot kaptunk – e tekintetben már az érettségin
is a segítségünkre voltak –, így tudtunk adni azoknak a
diákoknak is, akik esetleg nem rendelkeztek vele. Törekedtünk
arra, hogy az osztályok lehetőség szerint maradjanak
ugyanabban a tanteremben, de vannak olyan tantárgyak,
amelyeket csoportbontásban tanulnak – örömhír, hogy az idei
tanévtől a matematika is ilyen – vagy amelyek tanteremhez
kötöttek, így kénytelenek időnként vándorolni. Csoportváltás
esetén a szünetben a pedagógusok felületfertőtlenítést végeznek
az osztálytermekben. A zeneiskolai oktatás egyénre szabott,
kivéve a szolfézst, de ez a foglalkozás is kisebb csoportokban
történik, tudják tartani a növendékek a megfelelő távolságot
egymástól. A hangszereket is rendszeresen fertőtlenítik a
zenetanárok. Amikor váltás van a középiskola és a zeneiskola
között, akkor a takarítónő végzi el a felületfertőtlenítést és
becsengetés után is folyamatosan fertőtleníti az ajtókilincseket az
épületben. A megbetegedéssel gyanússá váló diákokat
elkülönítjük, azon nyomban szólunk az iskolaorvosnak, a
szülőnek és a tankerületi központnak. Nem engedjük, hogy ilyen
esetben a tömegközlekedést vegyék igénybe, megvárjuk, amíg a
szülő eljön a gyermekéért. Hangsúlyosan felhívtuk a figyelmet,
hogy csak akkor jöjjenek a diákok iskolába, ha egészségesnek
érzik magukat. Nagyon fegyelmezettek a szabályok betartását
illetően, figyelnek egymásra.
Horváth Attila: – Mint minden oktatási intézménynek,
így nekünk is intézkedési tervet kellett kidolgoznunk. Ennek
elkészítésében a minisztériumok által kiadott útmutatók,
ajánlások adtak segítséget, ezeken felül az iskola helyi
sajátosságait is figyelembe vettük. Az intézménybe csak magát
egészségesnek érző tanuló és alkalmazott léphet be, az
érkezéskor lázmérés történik. Az épületekbe csak maszkban és
kézfertőtlenítést követően lehet belépni. A maszk használata
tanítási órákon és a szünetekben a tanteremben maradók
esetében, illetve az udvaron nem kötelező, egyéb helyeken
viszont igen. A legfontosabb változás, hogy az osztályok egész
nap egy tanteremben vannak, csak a nyelvi, informatika, illetve a
testnevelés órákon vándorolnak. A felületek (asztalok, székek,
kilincsek) folyamatosan fertőtlenítve vannak, kiemelt figyelmet
fordítunk a mellékhelységek fertőtlenítő takarítására. A
tantermeket órák között átszellőztetjük, amennyiben az időjárás
is engedi, tanórákon is nyitva hagyjuk az ablakokat. A testnevelés

órák esetében törekedtünk arra, hogy minél kevesebb váltás
legyen az öltözőkben, így a legtöbb esetben dupla testnevelés
órákon vesznek részt a tanulók. Törekszünk a testnevelés órák
szabadban történő megtartására. A szakmai órákat (elmélet és
gyakorlat) is többnyire tömbösítve tartjuk. Kollégiumunkban két
iskola tanulói is vannak, így itt is speciális szabályokat kellett
hoznunk: üresen kell hagynunk több szobát, hogy a tüneteket
produkáló tanulókat el tudjuk különíteni. Az intézkedési tervet
az első tanítási napon megismerték a tanulók (az alkalmazottak
már korábban), a benne foglaltak betartását az ügyeletes oktatók
ellenőrzik. A kezdeti „otthon maradt a maszkom” esetek
megszűntek, a tanulókban tudatosítottuk, hogy a szabályokat be
kell tartani.
Burján István: – Az óvintézkedések felkerültek az iskola
honlapjára és Facebook-oldalára, melyet az érdeklődők nyomon
követhetnek. Amint szükségét látjuk, aktualizáljuk! A tanulók,
szülők és a pedagógusok betartják a szabályokat, nagyon hamar
beleszoktak az új rendszerbe. A szülők is jelzik, ha esetleg gond
van. Szoros a kapcsolat az iskolaorvossal és a védőnővel is!
– A digitális oktatás során alkalmazott módszerekből
megtartottak-e valamit?
Horváth Attila: – A márciusi eljárásrendet felülvizsgáljuk,
jelenleg is készülünk az esetleges digitális munkarend
bevezetésére. A tavasszal használt digitális osztálytermek a
felmenő osztályoknál még megvannak, az új osztályok esetében
létrehozzuk ezeket. Létrejött egy digitális munkacsoport,
feladatuk a tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak
meghatározása; a rendelkezésre álló infrastruktúra (tanulói,
oktatói, intézményi) felmérése; oktatók támogatása a digitális
módszertan alkalmazása során. (Egyébként a járványügyi
helyzettől függetlenül is feladatunk a szakképzés tartalmi és
módszertani megújítása.)
Burján István: – Igen, sok kolléga alkalmazza óráin a
digitális oktatás során használt módszereket, beépítette a
munkájába!
Balázsné Györek Zsuzsanna: – Egyelőre örülünk annak,
hogy visszaállhattunk a tantermi oktatásra. Vannak olyan
pedagógusok, akik az online oktatás során alkalmazott
platformokon tartják a kapcsolatot a diákokkal. A minap
tartottunk egy értekezletet a kollégáknak arról, hogy ha
netalántán szükség lenne újra a digitális oktatásra történő
átállásra, az zökkenőmentesen menjen végbe. A legutóbbi átállás
is gördülékenyen ment, gyorsan fel tudtuk venni a gyerekekkel a
kapcsolatot és profi módon alkalmazkodtak a helyzethez mind a
tanárok, mind a diákok.
– A járványhelyzet fokozódása hatást gyakorol-e a
tantervre, így például van-e esetleg olyan intézményi
programjuk, ami emiatt nem valósulhat meg, vagy esetleg nem
olyan formában, mint a járványmentes időszakban?
Burján István: – A tanévnyitót nem tartottuk meg. Az
edzések zajlanak a tornatermeinkben. A még korábban elmaradt
programjainkat – így a Határtalanul programot és az Erdei
iskolát – a helyzettől függően az ősz folyamán, illetve jövő
tavasszal megpróbáljuk pótolni.
Balázsné Györek Zsuzsanna: – Az évnyitót csak a
kilencedikeseknek tartottuk meg, és szabadtéren. Az elsős avatót
elnapoltuk tavaszra, feladatokat azért kapnak új diákjaink a
végzősöktől. A novemberre tervezett szalagavatót szintén nem a
hagyományos módon rendezzük meg, osztályonként fogunk
tartani egy szalagtűzést. A végzős osztályoknak ilyenkor szokott
lenni a kirándulás, de most csak egy túrára kerül sor,
amennyiben az osztályok élni kívánnak vele. A külső
igénybevevők számára történő bérlési lehetőség még egyeztetés
alatt áll.
Horváth Attila: – Több programunk is van, melyeket
jelenleg „pihenőpályára” kellett tennünk. Az Erasmus+
programunk már tavasszal is halasztásra került a járványhelyzet
miatt, hosszabbítási kérelmünket pozitívan bírálták el, így 2021.
május 31-ig valósíthatjuk meg.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Az utazást most ősszel szerettük volna megvalósítani, de a
járványhelyzet miatt ismét halasztjuk. Bízunk benne, hogy a
tavaszi időszakban lesz lehetőségünk pótolni a háromhetes
szakmai utunkat. Nyertes pályázatunk van a Határtalanul!
program esetében is, előzetesen ezt is ősszel szerettük volna
lebonyolítani, de ezzel is várnunk kell, míg rendeződik a
járványhelyzet. Egy GINOP-os pályázatunk is hosszabbodott
2020. december 31-ig, melyben vannak olyan programelemek,
melyeket újra kell gondolnunk.
– Ön szerint befejezhető-e legalább az első félév a tantermi
oktatás keretein belül, vagy még korai erről beszélni, illetve
nem szívesen nyilatkozna erről?
Balázsné Györek Zsuzsanna: – Reménykedünk abban,
hogy nem lesz probléma, és itt tudunk lenni a gyerekekkel. A
jogszabályban és rendeletekben előírtakat betartjuk, azokhoz
alkalmazkodunk.

Horváth Attila: – Mi szeretnénk – nemhogy az első
félévet, hanem – a teljes tanévet tantermi oktatás keretein belül
befejezni. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a vírust az
iskola falain kívül tartsuk. Ám ha a helyzet mégis megkívánja,
akkor felkészülten tudunk áttérni a digitális munkarendre. Egy
másik munkacsoport (az oktatásszervezési munkacsoport)
vizsgálja annak megvalósíthatóságát, hogy részben áttérjünk a
digitális munkarendre (pl. ’A’ hét iskolai oktatás, ’B’ hét otthoni,
digitális feladatvégzés). Ezzel az iskolában egyszerre jelen lévő
tanulók létszáma csökkenthető.
Burján István: – Mint intézmény, mindent megtettünk a
megelőzés és védekezés érdekében. Ennél többet nem tudunk
tenni. De elég csak egy fertőzött tanuló, kolléga, szülő, és máris
új helyzet áll elő. Nagyon bízunk abban, hogy nem lesz probléma
és minél hosszabb ideig folytatni tudjuk a tantermi oktatást!

NYÁRI VISSZAPILLANTÓ: ZAGYVA TÁBOR

A hét harmadik napja a rossz idő ellenére is tele volt
programokkal és szórakozással. Már kora reggel érkeztek is
hozzánk első vendégeink. Pethő Gabi néni és kutyusa, Aaron, a
reggeli órák ellenére is egy nagyon tanulságos és élvezhető
előadást mutattak be. Nemcsak megtekinthettük az ügyes border
collie mutatványait, de gazdija segítségével tisztáztuk azt is, hogy
mit is jelent a felelős állattartás. Miután mindenki megsimogatta
Aaront, és elmesélte személyes élményeit az állatokkal,
folytatódhatott is a napunk többi része. Egy kisebb játszótéri
levezetés után mindenki bent gyülekezett és várta a program
következő pontját. Persze nálunk sosincs unalom, ezért ezt a
kisebb várakozást is kitöltöttük. Az előző napi számháború
margójára mindenki kapott egy fagyit, hiszen mindenki győztes
ebben a táborban. A fagyit még nyalogatva ültünk le, hogy le ne
maradjunk a cirkuszi előadásról. A Magyar Nemzetközi Utazó
Nagycirkusz vendégszerepelt nálunk. Igazgató asszony, Ádám
Rudolf Lászlóné elmesélte, hogy igazi cirkuszi dinasztia az Ő
családjuk is. Hat gyermekük közül mindenki egészen picinyke
kortól kitartóan készült az első fellépésre. Fő specialitásuk az
állatidomítás; elefántok, tevék, lámák, tigrisek az előadások
szereplői. Igen bánkódtak, hogy e népes állatsereglet híján,
„csupán csak” artistatudásukat mutathatják be. Ámulatba ejtve
közölték velünk a gyerekek a mutatvány után, főleg miután ki is
próbálhattak mindent, hogy ilyen jó cirkuszi előadást még nem
láttak. Egy kézműves-táborhoz hűen, napunkat agyagozással és
Marton Károly bácsi segítségével nemezeléssel zártuk.
Táborunk negyedik napján, amikor már végre a nap is
kisütött, Olaszfaluba, a Zöldág Lovasudvarba látogattunk el a
gyerekekkel. Oda megérkezve már a Himfy Bandérium tagjai
vártak ránk teljes középkori öltözetben. Ők örömmel repítettek
minket vissza az Anjou-korba, és interaktív műsorukkal hozták
közelebb a gyerekekhez a magyar történelmet. Jutalom gyanánt
még középkori agyagtallért is kaptak. A „csatákban” jól elfáradt
és megéhezett katonákat meg is kellett etetni, ezért helyben
ebédre ízletes borsólevest és lángost kaptunk. Így hát új
energiához jutva vágtunk neki a kalandos kincskeresésünknek.
Három csapatra osztódva indultunk neki az Eperjestanösvénynek, hogy megtaláljuk a rég elveszett kincset. Kisebbnagyobb akadályok ellenére minden rejtélyt felfedtünk és
jutalmunkat megtaláltuk, amelyet a gyerkőcök hamar be is
faltak.
Elmondható, hogy utolsó napunk nem volt zökkenőmentes,
de így is bravúrral zárult. Reggel Som-hegyre utaztunk, ahol első
programunk egy lovaskocsikázás volt a Bakony rengetegében.
Nemcsak a csodás természetet figyelhettük meg, hanem még
néha egy őzike is keresztezte útjainkat. Eközben a gyerekek egy
része bőrözéssel tölthette el a várakozási időt. Itt csodás
kulcstartók, nyakláncok és karkötők készültek. Miután
mindegyik csoport megjárta az erdőt, a lovakat is
megjutalmaztuk egy kis simogatással és etetéssel. Hogy ne csak a
pacik lakjanak jól, utunk Bakonybélbe, a Pikoló vendéglőbe
vezetett, ahol süteménnyel és énekléssel még szülinapot is
ünnepeltünk. Jól lakva tértünk be a bakonybéli Játék és
Nosztalgia Múzeumba.
A tábor során jól összeszokott csapat tagjai szomorúan
vettek búcsút egymástól, de miközben egyik szemünk
könnyezett, a másik csillogott az örömtől a szerzett emlékeknek
köszönhetően.
Kapitány Dorottya, Jacqueline Manetsch

Augusztus 3. és 7. között „Zagyva Tábort” szervezett a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB általános iskolás gyerekek számára.
A tábor első napját természetesen az új csapat
megismerésével kezdtük. Különböző játékok segítségével
ismertük meg a gyerkőcök hobbijait és érdeklődésüket. Miután
mi is bemutatkoztunk, indulhatott is az aznapi program. Első
utunk a közeli óvodába vezetett, ahol a „Törökvész Vitéz és a
törökök” című bábelőadást tekinthették meg a gyerekek. Vitéz
László bátorságától és furfangosságától lelkesítve bújhattak kis
táborozóink egy bábos bőrébe. Vele együtt barkácsoltak
maguknak egy bábot, és játszottak együtt bábszínházat.

Nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében a bábelőadás

A történetmesélésbe teljesen elmerülve sétáltunk át az
általános iskolába, ahol már a finom ebédünk várt minket.
Természetesen az ottani játszótér kipróbálása se maradhatott el,
ezért a Művelődési Házba való visszatérésünk kicsit elhúzódott.
Számunkra fontos volt, hogy az első napunk főleg a csapat
kiépítéséről és egymás megismeréséről szóljon, ezért a további
délutánunk csapatépítő- és ismerkedős játékokkal telt. A sok
szórakozás között, a legnagyobb sikert egy közismert taktikai
játék aratta. A gyerkőcök huncut mosollyal bújtak bele a
„bűntényekkel sújtott” kisváros polgárainak bőrébe, és
nyomozták ki a rejtélyes eseteket.
Sajnos a hét közepére szürke felhők érkeztek Zirc fölé, így
ennek megfelelően kellett alakítanunk a programunkat is. A túra
helyét, benti kézműveskedés vette át. A kettéosztott csapat egyik
fele Troják Zsuzsannával színes bőrkarkötőt készített, míg a
másik csoport a kukoricacsuhé művészetével birkózott meg. Igaz,
nem volt könnyű dolguk, de az első kukoricavirágok elkészülése
után csak nőtt a motiváció. Miután mindenki végzett a
csoportban, hogy tényleg ne maradjon ki senki semmiből, a két
csoport felváltotta egymást. A munka befejeztével úgy gondoltuk,
hogy ne csak szellemileg, hanem fizikailag is fáradjunk el, ezért a
Pintér-hegy felé vettük az irányt. Ott megérkezve a jól bevált
számháborúzásba kezdtünk.
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Egy
hét
bringával,
csodálatos tájakon
Kerékpáros vándortáborban vettek részt kísérőikkel
zirci és más helyekről hozzájuk csatlakozó diákok
augusztus 7. és 13. között. Egy héten át tekertek a
Cserhát-Börzsöny-Dunakanyar szakaszon. Persze nem
ültek folyamatosan a nyeregben, a bringázás mellett sok
más élmény várt rájuk a több mint kétszáz kilométeres
túrán. A helyi szervezők útibeszámolója.
Három évvel ezelőtt az Aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos kezdeményézésére újraindult hazánkban a –
sokak által nosztalgiával emlegetett – vándortáborozás. Az idei
nyáron több mint tizenegyezer diák és tanár nyaralhatott aktívan
egy hétig a vízi, erdei és kerékpáros vándortáborokban, valamint
idén először próbaútvonalon zarándoktábor is indult. A
táborokhoz akkreditált pedagógus-továbbképzés is társul, ami
lehetővé teszi, hogy a kísérő pedagógusok megfelelő
felkészültséggel rendelkezzenek a táborok megszervezéséhez és
lebonyolításához.
A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ)
hét útvonalon szervez bringás vándortábort, melynek célja
hazánk természeti és kulturális értékeinek megismerése, ápolása,
valalmint a sport, az egészséges és tudatos életmód kialakítása,
támogatása. Ezeken a túrákon a kerékpárokat, a bukósisakokat,
valamint a szállások közötti csomagok szállítását a MAKETUSZ
biztosítja a résztvevők számára.
Az idei nyáron első alkalommal vehettek részt zirci és
hozzájuk csatlakozó vidéki diákok kerékpáros vándortáborban.
Barcsai Beatrix és Detre Anita vezetésével a tizenöt diák és két
szülő egy hét alatt bejárhatta a Cserhát-Börzsöny-Dunakanyar
csodálatos vidékét. A túra Somoskőújfaluból indult, majd egy hét
és 231 km megtétele után Esztergomban ért véget.
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Egy éjszakát Hollókőn töltött a csapat, amely Magyarország
egyetlen olyan faluja, ami szerepel az UNESCO Világörökség
listáján. A hollókői várból gyönyörű panoráma tárult a látogatók
szeme elé. A következő napon az utat folytatva nem csak a
Cserhát településeit, erdőit csodálhatták meg a bringázók,
hanem strandolásra is volt lehetőség a Bánki-tóban.
Az ötödik napon Bánkról elindulva a csapat felkapaszkodott
Nógrád várához, amely Magyarország legrégibb szabálytalan
alaprajzú, belső tornyos kővára. A látványosság rengeteg fotóhoz
adott hátteret. A Börzsöny tartogatott még meglepetéseket:
néhány bringást megkergetett egy szabadon kószáló tehén, majd
köves úton lefelé ereszkedve olyan nagy esőbe kerültek, hogy –
ahogy mondani szokták – bőrig áztak. A szállásnak helyet adó
tornateremben a bordásfalak jó szolgálatot tettek a táskák, cipők,
ruhák kiteregetésére, a padok pedig az elázott kártyák
szárogatására. Az eső és a vizes ruhák sem szegték kedvüket, az
estét Ki-Mit-Tud?-al, sorversenyekkel, focival, pingpongozással
zárták.
A túra lezáró szakasza a Duna mentén haladt, igazán szép
környezetben tették meg bringásaink az utolsó kilométereket. Az
északi oldalról körbetekintve gyönyörű panoráma tárult eléjük.
Visegrád vára, a Salamon-torony, a hegyvonulatok látványa
feledtették a túrázókkal a még rájuk váró táv nehézségeit.
Szobnál kompra szállva keltek át a Dunán. Esztergomban a
Bazilika kincsei, a templom monumentalitása, a Kupolakilátóból nyíló kilátás méltó lezárása volt a vándorlásnak. A
kempingben lehetőség nyílt csobbanni egyet a medencében, ami
a mögöttük hagyott fárasztó hét után, a nagy melegben igazán
frissítő, felüdítő élmény volt. A búcsúesten a szúnyogokkal ismét
megküzdve, uszadékfákból tüzet rakva, szalonnát, pillecukrot
sütött a csoportból igazi csapattá formálódott társaság.
Felelevenítették a hét eseményeit, mindenki elmesélte a számára
legizgalmasabb történéseket, élményeket. Megállapították,
micsoda teljesítmény, kitartás, csapatmunka áll a hátuk mögött.
Fájó szívvel, fáradtan, de élményekkel, tapasztalatokkal
gazdagon tért haza mindenki.
Jövőre folytatjuk…
Bittmann-né Katzer Nóra közreműködésével a „Reguly Iskoláért”
Alapítványon keresztül többen is támogatták a zirci vándortáboros
csapatot. Köszönet nekik, hogy segítségükkel bringás kesztyűt,
láthatósági hátizsákot, szilikon-karkötőt, törölközőt, baseball-sapkát,
pólót, kulacsot, müzliszeletet, ropit, hűsítő zselét, védőkrémet,
gyógyszereket, kolbászt, szalonnát, jégkrémet, pillecukrot, extra uzsonnát
tudtunk biztosítani a gyerekeknek. Támogatóink voltak: Vezir-Hús-Coop
Kft, Hanich József Zirc, Detherm Kft Zirc, Szent Hubertus Patika Zirc,
Barcsai Barnabás – Aqua-Profi Kft. Csajág, Hot-Ép Kft. Sümeg, Major
József – Bajna, Detre Anita, Barcsai Beatrix, MAKETUSZ, Aktív
Magyarországért.

Detre Anita, Barcsai Beatrix

Pannonhalmára kirándultunk
Somoskőről indult a csapat a bringás túrára

A vándortáborok sajátosságához híven a megtervezett
útvonalak után minden este más szállás várta a lelkes túrázókat.
Az igazi vándortábor hangulatát idézték a szállások, melyeknek
iskola, ifjúsági szálló, kemping adott helyet, az étkezésre pedig a
közelben lévő éttermekben, menzán került sor. Hosszú, több
átszállással tarkított utazás után, augusztus 7-én délután érkezett
a csoport Somoskőújfalura. Már ezen a napon, a kerékpárok
átvétele és beállítása után a bringások látogatást tettek a magyarszlovák határon fekvő somoskői várnál, ahonnan pazar
panoráma nyílt a szomszédos Salgó várára és a várakat
körbeölelő Cserhát lankáira.
A következő napon némi tekerés után megtekintettek egy
Madárkórházat, majd az Ipolytarnóci Ősmaradványokat. A
szúnyoginvázió sem tarthatta vissza a csapatot, hogy
megmásszák a Palóc Grand Canyont. Kerékpárokkal Szécsénynél
egy kis kitérőt téve, a bringákat pihenőre fogva, kenuba átülve
eveztek az Ipoly holtágain található Robinson-szigeteknél.

Augusztus 25–én a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja
kiránduláson vett részt a Pannonhalmi Főapátságban.
A kirándulás kezdete egy
Pannonhalmáról szóló film volt,
majd
Baki
László
tárlatvezetésével megtekintettük
a főapátság nevezetességeit. A
kirándulás e részében a magyar
történelem részesei lehettünk.
Ezután a panoráma-útvonalon
tettünk egy sétát, gyönyörködve
a táj szépségében.
Délután Nyúlra látogattunk, a Hangyál Pincészetbe. Itt a
tulajdonos megismertetett bennünket a pannonhalmi borvidék
szőlőfajtáival, jellegzetességeivel, boraival, és a pincészet
tevékenységével. Az ismertetés alatt a finomnál finomabb borok
kóstolgatása sem maradt el. A disznótoros késői ebédet is a
pincészet boraival öblítettük le. A jól sikerült kirándulásról kora
este értünk haza.
Szeiler János
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Kupával és érmekkel tértek haza az Alföldről
Kecskeméten tették próbára tudásukat az MTTSZ Területi Klub Zirc
versenyzői a nyár utolsó napjaiban. Valamennyien dobogót jelentő
helyeken végeztek.
A pandémia a céltáblákra is bélyeget nyomott, több verseny elmaradt
tavasszal, ezért a zirci lövészklub igyekszik minden lehetőséget megragadni,
hogy formában tartsa sportlövőit.
Varjas József klubelnök ezért döntött úgy, hogy a távolság ellenére elviszi
tanítványait Kecskemétre, ahol egyébként először járt versenyen az MTTSZ
Területi Klub Zirc. – Nagyon kedves volt a fogadtatás, és a gyerekek jól érezték
magukat – számolt be az eseményről a klubvezető-edző. A jó eredményekkel az
alföldi városban sem maradtak adósak sportlövőink.
A testvérpár, Bittmann Teréz és Bittmann Zoltán két versenyszámban –
légpuskában és légpisztolyban – is elindult, és meg is nyerték mindketten
mindkettőt a korcsoportjukban. Csillag Gábor is ügyesen célzott, ő második
helyen végzett légpuskában a serdülők között.
Az eredményes felkészítés mellett Varjas József edző példát is mutatott,
három versenyszámba is benevezett, s az éremkollekció mindhárom darabjából
hazahozott egyet: a senior férfiak között standardpuskában első, légpisztolyban
második, sportpisztolyban harmadik helyezést ért el. A négy kiváló egyéni
teljesítménynek köszönhetően csapatban is dobogón végzett az MTTSZ
Területi Klub Zirc, harmadik helyen zárták a kecskeméti lövészversenyt, amiért
az érmek és oklevelek mellett egy kupát is átvehettek. (kg)

Egy út a világ testi-lelki egészségéért
Az idei évben is megszervezésre került az 1ÚTON
Zarándoklat a Mária Úton, melyet a szervezők a világ
testi-lelki egészségéért ajánlottak fel. Városunk ezúttal
is az egyik indulóállomása volt a Nemzetközi
Zarándoknapnak.
A Zirc-Bakonybél zarándoklat résztvevői az apátsági
udvarban gyülekeztek augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
ünnepén, a Zirci Búcsú napján. Tölgyesi Csaba Alberik atya
áldásával kezdődött az esemény, majd a zarándokok a Máriaénekkel útnak indultak a közös célért.

A zirci lövészklub elvitte jó hírét az Alföldre is, valamennyi résztvevő
dobogós helyen végzett. Balról: Bittmann Teréz, Csillag Gábor, Varjas
József, Bittmann Zoltán (Fotó: MTTSZ Területi Klub Zirc)

világosította fel és létének céljaival jobban meg nem ismerteti,
mint a keresztény hit; mert mindenek felett szeretetet hirdet”.
A zarándokok gitárzene kíséretében énekkel, imádsággal
tették bensőségesebbé az utat, az erdőben megbújó Máriaszobornál gyertyákat is gyújtottak. A szent helyek érintésével
érkeztek meg a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostori
templomba, ahol dr. Baán Izsák perjel celebrálta a záró
szentmisét. A Zirc-Bakonybél gyalogos zarándoklat Ónodi
Ferenc és Szentesi Péter szervezésében valósult meg, helyi
koordinátora Bittmann Károly volt. (kg)

Kirándulással egybekötött szakmai nap
Szeptember 7-én Tihanyba kirándult a Horgoló Klub.
A karantén miatt külön töltött idő után jó volt egy kicsi újra
együtt lenni. Megnéztük a Baba-múzeumot, az Apátságot,
sétáltunk, feltöltődtünk a csodás balatoni településen. Az
árusoknál gyönyörű kézzel készített ajándéktárgyakat láttunk,
melyekből
ötleteket
is
merítettünk
a
későbbi
klubfoglalkozásokra. Fagyizás közben meg is beszéltük, hogy
ez egy kirándulással egybekötött szakmai nap volt.

A zirci résztvevők mellett több helyről érkeztek a zarándoklatra, a
csoportkép a Mária-szobornál készült (Fotó: Bittmann Károly)

A Hoffer-keresztnél a Zirci Országzászló Alapítvány
agapéval, azaz szeretetvendégséggel várta az érkezőket,
Egervölgyi Dezső kulturális felelős beszédet mondott.
Hangsúlyozta, hogy a ma emberének egyszerre kellene
alázatosnak lenni a Teremtője előtt, de szükséges a keresztet,
mint kardot kézbe venni, példaként említve az idén 400 éve
született Zrínyi Miklóst, aki így védte meg magát, hazáját,
kultúráját, emberi méltóságát. Idézte gróf Széchenyi Istvánt is:
„A legjobb, legokosabb emberek, akik eddig a földön éltek, mind
megvallják, hogy magasztosabb vallás az emberfajt még nem

Hummel Beáta
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Otthonába
visszük a Napot
Növelje lakásának, házának energiahatékonyságát,
telepítsen megújuló energiaforrást-napelemet 0%-os hitellel!
A hitelt magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetik 10%-os saját forrással,
többek között fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint megújuló
energiaforrások, vagyis napelemek, napkollektorok, beépítésére.
Az igényelhető hitelösszeg magánszemélyeknek 500 000 – 10 millió forint, társasházak és
lakásszövetkezetek esetén pedig lakásonként 250 000 – 7 millió forint.
A hitel futamideje maximum 20 év lehet.

Solar Rendszerépítő Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75.
info@solar-re.hu.
www.napelemveszprem.hu
+36 30/ 298 5585
+36 70/ 638 2339

