
 
 

P R O  U R B E - D Í J A S  K Ö Z É L E T I  L A P  
 

Új folyam 3. évf. 8. szám  Ára: 200 Ft            Megjelenik havi egy alkalommal              2020. május 22. 
 

Május közepén újraindult az élet Zircen is  
 
Nincs tudomás aktív, igazoltan koronavírussal fertőzött személyről a városban 
 
Ottó Péter polgármester törvényi felhatalmazás alapján újabb 
intézkedéseket rendelt el az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a zirci és Zirc járási állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében.  
 
Ennek eredményeként május idusától újraindult a helyi járat, kinyitott a Segítő 
Kezek Háza boltja, lehet könyveket kölcsönözni, használhatók a zirci játszóterek, 
sportparkok, minden esetben a járványhelyzetben előírt szabályok szigorú 
betartása mellett. Zircen a polgármesteri tájékoztató kiadásának időpontjában 
nincs tudomás aktív, igazoltan koronavírussal fertőzött személyről. Zirc Városi 
Önkormányzat az általa fenntartott, működtetett vagy irányított intézményekben 
126 dolgozónál végeztetett el COVID-19 szűrést, melyből mindegyik negatív 
eredményt mutatott. (Részletek a 2. oldalon).  
 
Képünkön: Korlátozott menetrenddel újraindult a helyi autóbusz-járat működése is, a 
felszállás és utazás kizárólag szájat és orrot eltakaró eszközzel lehetséges  (Fotó: Bors Károly) 
 
 

Mentőst és sportolókat tüntetett ki 
az önkormányzat 
 
A fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel rendhagyó módon, szűk 
körben került sor a „Zirc Város Mentőse” és a Zirc Város Sportjáért” 
kitüntetések átadására a Városházán.  
 
A „Zirc Város Mentőse” kitüntetést a 2019. évre vonatkozóan Répás Gyula 
mentőgépkocsi-vezetőnek ítélte oda az önkormányzat kiemelkedő teljesítményének 
elismeréseképpen. A „Zirc Város Utánpótlás Sportolója” díjat Vintze Regina, az 
MTTSZ Területi Klub Zirc sportlövője, a „Zirc Város Felnőtt Sportolója” díjat 
Kaufmann Krisztián darts versenyző vehette át az elmúlt évi kiemelkedő 
eredményeiért, városunk hírnevének öregbítéséért. Az elismerésben részesülő 
személyeket Ottó Péter polgármester méltatta, majd Varga Zitával, az Emberi 
Kapcsolatok Bizottság elnökével átadta a díjakat. A kitüntetett személyeket az 5. és a 
12. oldalon mutatjuk be.  
 
 

Az Ünnepi Könyvhét szellemiségében 
 

Nagyinterjú Mail Karolin nyolckötetes zirci írónővel 
 
A koronavírus-járvány miatt sajnos idén el kell halasztani a június 4-8. közé 
tervezett, az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvénysorozatát, az Ünnepi 
Könyvhetet. A tervek szerint ősszel fogják megrendezni, de ahogy manapság minden, 
ez is a külső körülmények függvénye. Azért, hogy mégis felidézzük egy kicsit az 
Ünnepi Könyvhét hangulatát, habár nem személyesen, de a Zirc és Vidéke újság 
hasábjain keresztül Olvasóink találkozhatnak egy immár nyolc kötettel 
büszkélkedhető zirci írónővel, Mail Karolinnal, aki romantikus történetek és 
családregények szerzőjeként igazi közkedveltségnek örvend olvasóközönsége 
körében. (6-7. oldal) 

A professzor emléke 
 

 
 
 
Mesélő Múlt rovatunk egyik 
cikkében a tavalyi év végén 
elhunyt prof. dr. Galambos 
János matematikusra, a 
Magyar Tudományos 
Akadémia tagjára, városunk 
szülöttére emlékezünk.  
 
Cuhavölgyi Klára írása a 10. 
oldalon olvasható. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Zirc város polgármestereként a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a zirci és Zirc járási 
állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében az alábbi intézkedéseket rendeltem el: 

 
1.) Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott – a „Zirci 
Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett – helyi autóbusz járat működése - 
korlátozott menetrenddel - 2020. május 15. (péntek) 
napjától újraindul a következő feltételekkel: 
a) A helyi járatú autóbuszra való felszállás és utazás 
kizárólag szájat és az orrot eltakaró eszközzel (pl. 
szájmaszk, sál, kendő) lehetséges. 
b) A veszélyhelyzet fennállása alatt a helyi járatú autóbusz a 
munkanapokra vonatkozó menetrend szerint közlekedik. 
c) A vissza nem váltott 2020. márciusi félhavi bérlet 
2020. május hónapban felhasználható! 
 
2.) Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB a látogatók számára továbbra is zárva tart, azonban 
a könyvtári szolgáltatás (könyvek kölcsönzése) 2020. 
május 18. (hétfő) napjától újraindul a következő 
feltételekkel: 
- Telefonon, emailban leadott konkrét kölcsönzési 
igényeknek megfelelően az igényelt könyvek átadása 
házhozszállítással, vagy a Városi Könyvtár József A. u. 

1. utcai bejárata felőli oldalon található kisablakon 
történik. 
- A kölcsönzés során a szájmaszk használata mind az 
intézményi dolgozó, mind a szolgáltatást igénybevevő 
számára kötelező. 
- Az intézmény által visszavételre kerülő könyvek 72 
órás karanténba kerülnek elhelyezésre. 
 
3.) A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által 
üzemeltetett „Segítő Kezek Háza” ajándékbolt 2020. 
május 18. (hétfő) napjától nyitva tart. Az 
üzlethelyiségben a maszk használata - a 
Kormányrendeletnek megfelelően - kötelező! 
 
4.) A zirci játszóterek, sportparkok saját felelősségre 
2020. május 15. napjától használhatóak. Az eszközök 
rendszeres fertőtlenítését a „Zirci Városüzemeltetés” 
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. 
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt zirci lakosokat, hogy 
 
a) nincs tudomásunk Zircen aktív, igazoltan koronavírussal 
fertőzött személyről, 
b) a városban jelenleg - a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által 
határozatban elrendelt hatósági házi karanténban 1 személy 
tartózkodik, 
c) Zirc Városi Önkormányzat az általa fenntartott, működtetett 
vagy irányított intézményekben 126 dolgozónál végeztetett el 
COVID-19 szűrést (OGYÉI számmal rendelkező gyorsteszttel), 
melyből mindegyik teszt negatív eredményt mutatott, mind 
aktív, mind pedig átesett fertőzésre vonatkozóan.  
 
Zirc, 2020. május 12. 

  Ottó Péter                                                              
polgármester 

 

Tisztelt Zirc járásban élő lakosok! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenlegi alapellátási eljárásrend szerint 
a központi orvosi ügyelet az alábbi szabályok figyelembe vételével vehető 
igénybe: 

Minden központi ügyeleti ellátást igénylő megjelenésénél először kötelező 
lázmérés történik! 

Lázas betegek személyes megjelenése továbbra sem lehetséges. 
Amennyiben ez az állapot fennáll, abban az esetben a 112-es 
telefonszámon kell segítséget kérni. A beteg állapotától függően vagy 
távkonzultáció jön létre és a mentő kapcsolja a Zirc járási alapellátást ellátó központi 
orvosi ügyeletet. Önök az ott szolgálatot teljesítő ügyeletes orvossal fognak beszélni, 
vagy ha az állapot súlyos, akkor mentőegységet küldenek. Jelenleg az alapellátási 
ügyeleten távkonzultációra kizárólag a mentőszolgálat diszpécser központján 
keresztül van lehetőség, melyet kötelesek az Önök részére biztosítani, ha erre szükség 
van. (Próbálunk egyéb távkonzultációs lehetőségre megoldást találni.) 

Az ügyeleti váróban egyszerre 2 főnél több személy nem tartózkodhat. 
(Sajnos kettőnél több ellátandó személy esetén a rendelő előtt a szabadban kell 
várakozni, egymástól legalább másfél méteres távolságban.) Az ügyeleten való 
megjelenés kizárólag maszkban történhet. Kísérő személy lehetőség szerint 
a rendelőbe ne jöjjön be, kint várakozzon, beteg kisgyermek 1 kísérővel 
érkezzen. 

Kérjük Önöket, hogy az ügyeletet továbbra is kizárólag halasztást nem 
tűrő esetekkel keressék. 

Továbbá kérjük, hogy továbbra is nagyon fegyelmezetten kezeljék ezt 
a rendkívüli helyzetet. Viseljenek maszkot, tartsanak kellő távolságot, 
gyakran mossanak kezet és legyenek nagyon türelmesek! 

 
Megértésüket köszönjük! 
 
Jó egészséget kívánnak az alapellátási ügyelet dolgozói! 

 
 

                 Némethné Dr. Kovács Hajnalka                    Nagyné Fáró Katalin  
    ügyeletvezető orvos                                 intézményvezető 

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS 

 
Zirc Városi Önkormányzat 

tulajdonában álló, 
Zirc 2358/13 és 2358/14 hrsz.-ú 

(Győri utca) lakótelkeinek 
értékesítésére 

 
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. fsz. 106. iroda,  

Tel.: +36-88/593-705 
 

A pályázat benyújtásának  
helye és módja: 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Osztály (8420 Zirc, 

Március 15. tér 1. fsz. 106. iroda).  
A pályázatot írásban, papír alapon 1 

példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékon fel kell 
tüntetni: „PÁLYÁZAT – Zirc, 
……………. hrsz.-ú lakótelek”.  

A pályázat benyújtható személyesen 
vagy postai úton a kiíró címére. 

 
A pályázat beérkezésének 

határideje: 
2020. június 15. (hétfő) 16 00 óra 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Zirc 

1357/A/4 hrsz.-ú, 
Zirc, Alkotmány u. 1/C. szám alatti „óvoda” 

megnevezésű, 655 m2 területű társasházi ingatlanból 
584 m2 területű ingatlanrész értékesítésére. 

 
Irányár: 45.800.000,-Ft, a vételár mentes az ÁFA alól. 

 
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. iroda, 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. iroda 
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban, zárt 

borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: 
„PÁLYÁZAT - Zirc, Alkotmány u. 1/C.” 

A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton. 
 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2020. június 22. (hétfő) 16 00 óra 

 

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 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. iroda, 

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. iroda 
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. június 22. (hétfő) 16 00 óra

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Zirc 
1338 hrsz.-ú, Zirc, Deák Ferenc utca 26. szám alatti 

„kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 
megnevezésű, 707 m2 területű ingatlan 

értékesítésére 
 

A kiinduló minimális vételár (független értékbecslő 
által megállapított): 25.000.000,- Ft. 

A vételár mentes az ÁFA alól. 
 

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. iroda, 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. iroda 
A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban, zárt 

borítékban kell benyújtani. 
A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT – Zirc, Deák Ferenc 

utca 26.” 
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton. 

 
A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. június 22. (hétfő) 16 00 óra 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Zirc 98 
hrsz.-ú, 5741 m2 alapterületű, 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi 
ingatlan értékesítésére. 

 
A kiinduló minimális vételár (független értékbecslő 

által megállapított): 17.900.000,- Ft 
A vételár mentes az ÁFA alól. 

 
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. iroda, 
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. iroda 

A pályázatot írásban, papír alapon 1 példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani. 

A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT – Zirc, 98 hrsz.”. 
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton. 

 
A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. június 22. (hétfő) 16 00 óra 
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Beszámolókkal és projektekkel kapcsolatos döntések születtek 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörét a kihirdetett veszélyhelyzetben, a 
katasztrófavédelmi törvény alapján a polgármester 
gyakorolja, így a képviselő-testület összehívására 
március 11. napja óta nincs lehetőség.  

 
Ottó Péter polgármester a szükséges döntéseket a 

képviselők véleményének, javaslatainak figyelembevételével 
hozta meg, többnyire beszámolókkal, projektekkel 
kapcsolatos határozatok születtek, az önkormányzati 
kitüntetésekről pedig lapunk más hasábjain olvashatnak.  

Elfogadásra került az Országos Mentőszolgálat Közép-
dunántúli Regionális Mentőszervezet Zirci 
Mentőállomásának 2019. évi működéséről szóló regionális 
igazgatói jelentés. A Zirci Mentőállomásnál a jelentés szerint 
problémamentesen múlt el az elmúlt esztendő. Összesen 2183 
feladatot láttak el a mentőegységek, ami a 2018-as évhez 
képest három százalékos csökkenést mutat. A sürgős esetek 
többségében 15 percen belül a helyszínre érkeztek.   

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elmúlt évi 
tevékenységéről szóló beszámolót szintén elfogadta Zirc város 
polgármestere, egyúttal elismerését fejezte ki a tűzoltóság 
személyi állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott 
szakmai munkájáért. A tűzoltóságnak összesen 151 
káreseménye volt az elmúlt évben, ebből 55 a tűzesetek 
száma, 86 alkalommal pedig műszaki mentésre került sor.  

A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. 
tevékenységéről szóló beszámoló is elfogadásra került. A 
parancsnokság működési területe 37 településre terjed ki, 
Zircen egy alkalommal, egy tűzesetben kellett beavatkozniuk 
az elmúlt év során – derül ki a jelentésből.  

Az önkormányzati fenntartásban működő közművelődési 
intézmények is számot adtak elmúlt évi tevékenységükről. A 
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, 
valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves 
Alkotóház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló is 

elfogadásra került az elmúlt időszak döntéseinek közepette. A 
Reguly Múzeum esetében az intézményi 
küldetésnyilatkozatot is jóváhagyta a polgármester.  

Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is 
születtek. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című 
projekt első ütemének (kardosréti kerékpárút és Alkotmány 
utcai fejlesztés) közbeszerzési eljárása eredményeként 
kiválasztotta a kivitelezőt az önkormányzat és ugyanezen 
projekt négy részfeladata vonatkozásában megtörtént a 
mélyépítési műszaki ellenőrzési feladatok ellátására 
beérkezett ajánlatok elbírálása is.  

Döntés született a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” 
című projekt ismételt közbeszerzési eljárásának 
lefolytatásában, valamint a “Regulyverzum” projekt Kubinyi 
Ágoston Program támogatásával megvalósuló informatikai 
eszközeinek beszerzésére lefolytatandó közbeszerzési 
eljárásban közreműködő közbeszerzési szakértő 
kiválasztásáról is. 

A szintén a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves 
Alkotóházhoz kapcsolódó, „Komplex turisztikai fejlesztés 
Zircen” című projekt mobiliák beszerzésére irányuló nyílt 
közbeszerzési eljárása viszont eredménytelennek bizonyult. 

Jóváhagyásra került, az ugyancsak a „Komplex turisztikai 
fejlesztés Zircen” projekt részét képező, városközponti 
parkoló kivitelezőjének kiválasztására irányuló nyílt 
közbeszerzési eljárást megindító felhívás és közbeszerzési 
dokumentáció. 

A polgármester, a képviselő-testület véleményének 
figyelembevételével, az „Iparterület infrastrukturális 
fejlesztése” című projekt esetében a kötelező tájékoztatási és 
nyilvánossági feladatok ellátásáról, valamint a Zirci Reguly 
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztését célzó projekt támogatási 
szerződés módosításához szükséges energetikai szakértői 
közreműködésről is döntést hozott.  

kg 
 
 

Szépkorú polgárt 
köszöntött a városvezetés 

 
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte 
Várszegi Ferencné zirci polgárt Ottó Péter 
polgármester.  
 

A rendkívüli helyzetre való 
tekintettel a megszokottól 
eltérő módon, a kellő 
elővigyázatosság szem előtt 
tartásával került sor a 
köszöntésre, az emléklap és a 
virág átadására. „Öröm volt 
vele beszélgetni, rendkívül 
friss fizikailag és szellemileg 
is, s példaértékű az 
életszemlélete, a sok szeretet, 
ami árad belőle” – számolt be 
városunk vezetője az 
ünnepelttel való találkozásról.  

Várszegi Ferencné, sz. 
Fitus Mária Katalin 1930. 

április 17-én született Soltvadkerten. Általános iskolai 
tanulmányait is itt folytatta. A háború után a középiskolát 
Nagykőrösön végezte. Itt ismerte meg férjét, Várszegi 
Ferencet, akivel ötven évig voltak házasok.  

A férjét 2010-ben vesztette el. 1956. augusztus 12-én 
született első gyermekük, Mária, aki 1974-ben autóbalesetben 

elhunyt. 1958. január 13-án jött a világra Ferenc. 1961. április 
9-én adott életet ikerlányainak, Zsuzsannának és 
Erzsébetnek. Öt unokával és két dédunokával büszkélkedhet.  

Tizenkilenc évig dolgozott a Megyei Gyermek- és 
Ifjúságvédő Intézetnél gyermekvédelmi felügyelőként. 1979-
ben „Veszprém megyéért”, 1982-ben miniszteri kitüntetést 
kapott munkájának elismeréseként. 1985-ben vonult 
nyugdíjba. (kg) 
 
A képen 90 éves Várszegi Ferencné az emléklappal otthonában  

 
 
 

Tisztelt Ügyfelek! 
 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság, valamint a megyei egyenlőbánásmód-
referensek személyes ügyfélfogadása átmeneti időre 

szünetel. A hatósági eljárás lefolytatása iránti 
kérelmeket elektronikus úton (ügyfélkapun 

keresztül, e-papíron) és postai kézbesítéssel lehet 
előterjeszteni. További kapcsolattartásra a hatóság 

telefonszámain van lehetőség. 
 

További információkért szíves figyelmükbe ajánlom a 
hatóság honlapját: www.egyenlobanasmod.hu. 

 
Dr. Fábián Alexandra Veszprém megyei 

egyenlőbánásmód-referens 
06 30/3774272, alexandra.fabian@egyenlobanasmod.hu 
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Élettel megtöltött évek – ZIRC VÁROS MENTŐSE 2019. 
 
A „2019. év Zirc Város Mentőse” kitüntetést 
adományozta az önkormányzat Répás Gyula 
mentőgépkocsi-vezető részére kiemelkedő 
teljesítményének elismeréseképpen.  
 

A kitüntetés átadására a Városházán került sor, a 
fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel ezúttal 
rendhagyó módon. Az elismerésben részesülő személyt 
Ottó Péter polgármester méltatta, majd Varga Zitával, az 
Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökével átnyújtotta a 
díjat. Az átadást megtisztelte jelenlétével Varga Gábor, a 
Zirci Mentőállomás vezetője is. 

Répás Gyula mentőgépkocsi-vezető 1958. május 31-
én született Zircen. Dudaron él, két gyermek édesapja. 
2001. augusztus 1-jétől dolgozik az Országos 
Mentőszolgálatnál mentőgépkocsi-vezetőként. 2006-ban 
sikeres KIM-vizsgát tett Budapesten. Személyében egy 
precíz, segítőkész, empatikus és mellette jó humorú 
bajtársat tudhat magáénak a mentőállomás. 2009-től a 
munkanapi huszonnégy órában üzemelő Eset-kocsi 
oszlopos tagja. 

 „Az elmúlt két évtized bizonyítja, hogy szakmai 
ismerete kiváló, bajtársaival a kapcsolata példaértékű. 
Minden nap új és újabb kihívások elé állította a munkája, 
de éppen ez volt benne a szép, és ez jelentette számára az 
igazi motivációt. Nem utolsósorban, 2020 májusában 
leteszi örökre a mentőautó slusszkulcsát, ugyanis 

nyugdíjba vonul” – áll a kitüntetésre javaslatot tevő dr. 
Vörös Péter regionális igazgató méltató szavaiban, aki egy 
idézettel is kifejezi Répás Gyula majd két évtizedes 
példaértékű pályafutását: „A legvégén nem az fog 
számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy 
mennyi élet volt éveidben.” 

kg  
 
 

A veszélyhelyzetben is sokan adtak vért Zircen 
 
Több mint ötvenen nyújtották segítő kezüket a 
Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete 
által szervezett véradáson.  
 

A járványhelyzet miatt a szigorú előírások betartásával 
került sor a véradásra, testhőmérsékletet mértek, 
kézfertőtlenítést végeztek és valamennyi résztvevő 
maszkot viselt.  

Magyar Lászlóné területi vezető örömét fejezi, hogy 
ebben a nehéz helyzetben is 56 véradót regisztráltak. 
Nemcsak a karjukat önzetlenül nyújtók kiemelkedő 
teljesítményét méltatja, hanem a támogatóknak is 
köszönetet mond azért, hogy sikeresen lebonyolították a 
véradást.  

 
 

 
Dobos Krisztina véradó a zirci 
szakképző iskola által ajándékozott 
maszkok egyikében 
 

Hallatlan összefogás mutatkozott 
annak érdekében, hogy a kellő 
elővigyázatosság szem előtt 
tartásával segíthessenek másokon a 
mindig is aktív zirci véradók.  

A helyszínt Zirc Városi 
Önkormányzat biztosította, a 
véradásnak helyet adó Művelődési 
Ház munkatársai 60 darab maszkot 
varrtak a véradóknak, a PSZC Reguly 
Antal Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma ugyancsak 60 darab maszkot ajándékozott a 
területi szervezetnek erre a célra és alkalomra.  

További gesztusokról is beszámolt a területi vezető, a 
Megyei Vöröskereszt meglepetéscsokoládéval 
kedveskedett a véradóknak, a Peti Pizza Falatozó pedig 
ízletes pizzával mondott köszönetet a Veszprémi Vérellátó 
csapatának, akik szorgalmas munkájukkal lehetővé tették, 
hogy a szigorúbb előírások ellenére is ennyi véradót tudtak 
fogadni.  
 

Fotók: Vöröskereszt, Cikk: Kelemen Gábor 
 

 
A következő véradásra május 28-án (csütörtökön) 14.00 
és 18.00 között kerül sor Zircen, a Művelődési Házban.  

  
 

Répás Gyula mentőgépkocsi-vezető a „Zirc Város 
Mentőse” elismerő oklevéllel a Városházán 
 

Az 56 véradó közül ketten, balról jobbra: Csillag 
Mihályné, Balázsné Györek Zsuzsanna  
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Az Ünnepi Könyvhét szellemiségében  
 

Interjú Mail Karolin nyolckötetes zirci írónővel 
 
Minden évben, június elején rendezik meg az Ünnepi 
Könyvhét című programsorozatot, mely a kortárs 
magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepe immár 
91 éve.  
 

E hosszú idő során az irodalmat, a könyvkiadást, az író és 
olvasó találkozását előtérbe helyező, öt napon át tartó, majdnem 
kétszáz kiállítót megmozgató, könyvbemutatókkal, 
beszélgetésekkel, dedikálásokkal, zenés programokkal tarkított 
rendezvénnyé terebélyesedett.  

Supka Géza 1927-ben, Miskolcon a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvkereskedők Országos Egyesülete közgyűlésén fogalmazta 
meg a könyvhét gondolatát. Eredeti javaslata szellemében a 
jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
1929 óta szervezi meg az Ünnepi könyvhetet. A kiadók ekkorra 
időzítik kiadványaik egy részének megjelentetését, s ezekről egy 
úgynevezett könyvheti lista segítségével lehet tájékozódni. 

A Könyvhét alkalmából a fővároson kívül több vidéki 
városban is szerveződnek helyi események. A rendezvényeken 
író-olvasó találkozók, dedikálások és egyéb programok várják 
több napon keresztül a látogatókat. Az Ünnepi Könyvhetet 
megyénkben is rendszeresen megrendezik, melyet többnyire a 
budapesti programsorozat után egy héttel szerveznek meg 
Veszprém városában. 

A koronavírus-járvány miatt sajnos idén el kell halasztani a 
június 4-8. közé tervezett, az év egyik legfontosabb irodalmi 
rendezvénysorozatát, az Ünnepi Könyvhetet. A tervek szerint 
ősszel fogják megrendezni, de ahogy manapság minden, ez is a 
külső körülmények függvénye.  

Azért, hogy mégis felidézzük egy kicsit az Ünnepi Könyvhét 
hangulatát, habár nem személyesen, de a Zirc és Vidéke újság 
hasábjain keresztül Olvasóink találkozhatnak egy immár nyolc 
kötettel büszkélkedhető zirci írónővel, Mail Karolinnal, aki 
romantikus történetek és családregények szerzőjeként igazi 
közkedveltségnek örvend olvasóközönsége körében. Az írónőt az 
alkotói tevékenységével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, 
érdekességekről, a jövőre vonatkozó terveiről kérdeztem, de 
megtudhatjuk azt is, miért érzi fontosnak, hogy az emberek 
minél többet olvassanak és szeressék a könyveket.  

 
– Miért és mikor kezdett el írni? 
– Volt egy év az életemben – az iskolai tanulmányaim miatt 

– amit távol töltöttem otthonomtól. Az otthon, a család hiánya 
hozta elő belőlem, hogy tollat ragadtam. Abban az évben 
születtek első írásaim, inkább versek, apróbb szösszenetek. Majd 
sok évre rá fogalmazódott meg bennem, hogy próbálkozzak meg 
az írással. Régi vágyam megvalósításához láttam neki azzal, hogy 
elkezdtem írni azt a történetet, ami már sok-sok éve a 
képzeletemben élt. 2010 januárjában belemerültem az első 
regényem megalkotásába, őszre meg is született „A MEDÁL 
TITKA” címmel.  

– Álmodozott-e valaha gyerekkorában arról, hogy 
író lesz? Vagy egészen más elképzelései voltak?  

– Egyáltalán nem álmodoztam erről, semmiféle 
irodalommal kapcsolatos dologról nem gondoltam, hogy művelni 
fogom. Az olvasás, a könyvek szeretete mindig napjaim része 
volt, de hogy én publikáljak valamit is (?), az nem. Az életem úgy 
alakult, ahogy fiatalon elképzeltem, szinte minden vágyam 
teljesült, az írás egy plusz ajándék nekem.  

– Mit szeret legjobban az írásban? 
– Szeretem tervezni, alakítani, színesíteni az alaptörténetet. 

Élvezem, ahogy együtt élhetek a szereplőkkel, formálhatom 
sorsukat kedvem, valamint a történet szerint. Mivel a regényeim 
cselekménye nagyrészt Magyarországon játszódik, ezért külön 
élvezet az ország szebbnél szebb helyein járnom képzeletben. 
Igaz, csak a laptop van előttem, de az én fantáziám szárnyal 

Soprontól Budapestig, vagy a Bakonytól a Balatonig s 
sorolhatnám tovább… Az írás magányos tevékenység, de csak 
fizikailag, gondolataimnak semmiféle határ nem szab gátat. Az 
alkotás minden pillanata kedvemre való.  

– Mit nem szeret benne? Mi okoz nehézséget? 
– Eddigi munkám során nem ütköztem olyan akadályba, 

ami kedvemet szegte volna a további írástól. Talán, ha 
határidőre, megrendelésre kellene dolgoznom, akkor másképpen 
éreznék. Egy dolog van, ami nem épp a kedvenc időtöltésem: a 
kész anyag többszöri átolvasása. Ez viszont szükséges a 
szerkesztés után, a könyvformátum nyomdába kerülése előtt.  

– Minden regényemben vannak olyan fordulatok, 
„csavarok”, amit az írás folyamatában rögtön nem sikerül 
kitalálnom, ez átmeneti nehézséget okozhat számomra. Ilyenkor 
alszom rá egyet-kettőt és bevillan egy újabb ötlet, ami átsegít a 
pillanatnyi megtorpanáson. Ez általában mindig így van.  

– Van-e az írásra kialakult módszere? Minden nap 
elvégez egy kitűzött penzumot? Vagy csak, amikor jön 
az „ihlet”? Mit jelent Önnek az „ihletett állapot”? 

– Elsőként szükséges egy alapötlet, amit lehet bővíteni, 
„gyúrni”, formálni. Majd ki kell találnom a történethez illő 
helyszíneket, szereplőket. Minden regényhez készítek egy 
vázlatot, ami szerint haladok, dolgozom. Az írás megkezdése 
előtt már a történet végét is kigondolom. Ami az eredeti ötletet 
átírhatja, az a cselekmény. Azt teljes egészében nem „látom” 
előre. De nekem ez így jó! Szeretek meglepő fordulatokat 
beletenni a történetbe.  

 

Mail Karolin életében volt egy év, amit távol töltött az otthonától. Az 
otthon, a család hiánya hívta elő belőle először, hogy tollat ragadjon 

 



A zirci írónőnek eddig nyolc kötete jelent meg, ezek közül a 
legnépszerűbb az első, „A medál titka” című regény volt 
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– Soha nem írtam elő magamnak, hogy mikor és mennyit 

írjak. Nem lenne jó, mert kényszerből nem tudnék alkotni. Ha 
viszont jön az ihlet, akkor igen. S ha egymagam vagyok, csak 
akkor tudok írni – az írás nem egy társasági munka. De lehetek a 
regényírás bármelyik szakaszában, bármilyen bonyodalmában, 
mindig abba tudom hagyni a munkát, nem veszik el a 
gondolatfolyam. Az ihlet nem száll el.  

– Szereplői teljes egészében kitalált személyek, vagy 
valós életből is merít példákat? 

– Fiktív történetek, kitalált személyek: szerintem ezek a 
regény jellemzői. Én e szerint dolgozom. Nem célom, hogy valós 
emberekről írjak. Viszont előfordulhat, hogy hasonló karakterű, 
sorsú szereplőmhöz valaki hasonlítja, beleképzeli magát vagy 
ismerősét. Ez csak véletlen.  

– Ami kissé meglepett, főképpen a negyedik könyvem, a 
„LOPOTT BOLDOGSÁG” megjelenése után, hogy többen 
kérdezték tőlem, én vagyok-e a regényeim egyik szereplője, 
illetve a saját életem egy-egy részét szőttem-e regénybe. 
Megmosolyogtat a feltételezés, de nem rólam íródtak a 
történetek. Mivel velem ezek a dolgok nem történtek meg. Amit a 
valós életemből papírra vetettem, az „ÁLMOK HÍDJÁN” című 
novelláskönyvemben olvasható, az „Igaz 
mesék” fejezetben. Ezek a novellák 
valóban életem apró emlékei.  

– Hogyan, mi alapján formálja 
meg a szereplők karaktereit?  

– Minden karakternek másnak kell 
lennie. Mind a külső megjelenést, mind 
a belső tulajdonságokat illetően. Meg 
kell formálnom például a szereplők 
korát, megjelenését (pl. testtartás, 
hajszín, bőrszín, magasság, stb.), illetve 
a jó és rossz tulajdonságaikat, a 
vérmérsékletüket (higgadt, hirtelen 
haragú, optimista, pesszimista, gátlásos 
vagy gátlástalan)… sorolhatnám 
napestig. Ezek a szempontok formálják 
emberré a szereplőket. Így alakulnak ki, 
születnek meg a pozitív és negatív 
beállítottságú karakterszerepek.  

– Volt-e már példa rá, hogy a 
regényírás közben átalakult, 
megváltozott az eredeti 
elgondolása, a cselekmény? 

– Volt, hogy eltértem az eredeti elképzelésemtől, de csak 
annyiban változtatva, hogy bővült a cselekmény, inkább 
hozzátettem, minthogy elvettem volna az eredeti anyagból. A 
bővített változat mindenképpen a regényolvasás élvezetének 
javára vált. Én így hiszem.  

– Beleképzeli magát az olvasó helyébe írás közben, 
vagy ez inkább csak hátráltatja? 

– Nem igazán. Szeretek a magam alkotta aurában dolgozni, 
a saját gondolataimmal foglalkozom.  

– Miből fakadt az az elhatározás, hogy íróként 
romantikus történetek, családregények megalkotásával 
foglalkozzon? 

– Ehhez éreztem ihletet, ez fakadt a lényemből. Alapvetően 
romantikus alkatnak érzem magam, én is szeretek romantikus 
könyvet olvasni, filmet nézni, főként, ha még családtörténettel is 
párosul. Mivel a könyveimet kikapcsolódásnak, szórakoztató 
időtöltésnek szánom – a romantika, az ármány, a szerelem 
regénybe szőve –, azt gondolom, megadja ezt az élményt. A 
könyveimet elsősorban azok olvassák, akik az e témájú 
könyveket szeretik.  

– Mi volt a legutóbb megjelent könyvének 
alapötlete, miért éppen ezt a témát választotta? 

– 2019 novemberében jelent meg „A MÚLT SODRÁBAN” 
című regényem. Amióta írok, sokszor eljátszottam a gondolattal, 
hogy jó lenne egyik történetemnek megírni a folytatását. Meg is 
írtam. Az első regényem „A MEDÁL TITKA” címet kapta, melyet 
úgy hagytam abba, hogy bármikor tudjam folytatni. Bár nem 

szokványos történet folytatására gondolván, hanem érdekesebb 
módot választva, úgymond a „kimaradt évek” jegyében írtam 
meg, miközben valóban folytatódik a történet.  

– Melyik volt ez idáig a legnépszerűbb könyve az 
olvasók körében, és mit gondol, miért? 

– Az olvasói visszajelzésekre, az eladott példányszámokra 
hivatkozva egyértelműen „A MEDÁL TITKA” című. Örülök 
ennek, mert ezt a regényt szoktam a „szívem csücskének” 
nevezni. A cselekménye itt játszódik a Bakonyban, sőt a 
könyvben szereplő bakonyi falu az én szülőfalum, ami miatt még 
inkább kedves nekem. Mivel az olvasótáborom nagy részét a 
zirciek és a környező falvak lakói jelentik, talán ezért is 
köszönhető ennek a könyvnek a sikere. Mosolyog a szívem, 
köszönöm, hogy olvasnak tőlem.  

– Dolgozik-e jelenleg új könyvön? Mi a fő témája? 
– Igen, írok. Talán kissé lassabban haladok vele, mint a 

többi könyvemmel, de a végére fogok érni. Mostanság, mintha 
kevesebb időm maradna az írásra.  

– Egy híres, magyar származású festőnő életéről fog szólni 
az új regény, aki Ausztriában éli az életét. A férje szintén magyar, 
aki író. Regényei bestseller könyvek, a nők rajonganak írásaiért. 

Egy szimpatikus, sokak által 
irigyelt házaspárt személyesítenek 
meg ketten. Ármány, szerelem, 
bonyodalom és némi cselszövés 
ebből a regényből sem fog 
hiányozni.  

– A regényírás mellett a 
novellák is gyűlnek. Több 
novellám van készen, lassan már 
összejön egy könyvre való.  

– Ki inspirálta arra, hogy 
megszeresse az irodalmat, az 
olvasást?  

– Rég volt, amikor én az 
iskolapadot koptattam, de jól 
emlékszem még az 
osztályfőnököm, Ica néni 
magyaróráira. Egy-egy irodalmi 
műről szóló előadását nagyon 
szerettem. Az Ő tanítása, 
könyvszeretete inspirált engem az 
olvasásra. Ica néni oly nagy 

szeretettel, átéléssel olvasott fel egy verset vagy egy elbeszélő 
részletet, szinte sugallva számomra, hogy milyen jó dolog az 
olvasás, az irodalom szeretete. Főként nyáron olvastam sokat, a 
falu könyvtára nyitva állt mindenki előtt, sok könyvet 
kölcsönöztem iskolás éveim alatt. Árnyat adó fa alatt, egy 
lányregénnyel a kezemben kellemes élmény volt olvasni.  

– Milyen híres élő vagy fiktív személlyel találkozna 
szívesen a magyar irodalomból? Miért épp vele? 

– Egy írót választanék. Fábián Janka írói munkája 
számomra meghatározó, szeretem a regényeit, a stílusát. 
Leginkább a történelmi korok, helyszínek és az e miliő köré szőtt 
történetek ragadtak meg. Ő egy sikeres kortárs író, szívesen 
beszélgetnék vele.  

– Miért érzi fontosnak azt, hogy az emberek minél 
többet olvassanak és szeressék a könyveket? 

– Aki könyvet vesz a kezébe, olvasni kezd, egy más 
dimenzióban érezheti magát. Egy jó könyv tanít, kikapcsol, repít, 
örömet, izgalmat okoz, szórakoztat. Hogy milyen témájú könyvet 
olvassunk? A választás lehetősége mindenki számára adott, az 
irodalom szerteágazó kínálatában. Az olvasást sosem késő 
elkezdeni. Más élmény egy könyv olvasása, mint a vizuális 
szórakoztatás.  

– Hiszem, minden embernek van írva legalább egy könyv, 
amit el kell olvasnia. Egy dolog van vele, meg kell találnia azt. 
Tehát csak ajánlani tudom mindenkinek, olvasson sokat!  
 

Csaba Lilla
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Karantén és 
újraindulás 

 
Korábbi lapszámunkban már bemutattuk a „Három generációval 
az egészségért” kormányzati programot. A koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások március 
közepétől május közepéig alaposan átírták a projekt haladását, a 
személyes találkozások minimalizálása erősen érintette a 
tervezett és a már meghirdetett zirci és térségi programokat. Az 
élet a karanténban sem állt meg, kicsit változtatva az eredeti 
elképzeléseken, de folytatták a szűréseket és az egészségnevelő 
programokat is. Kreatív megoldásként a jól bejáratott internetes 
felületek segítették a projekt egyes elemeinek megvalósítását a 
bezártság hónapjaiban is. 
 
- A projektben résztvevő települések háziorvosai a rendelők 

ismert internetes felületein és az érintett korosztályok 
otthonaiba eljuttatatva, folyamatosan gyűjtötték a 
szűrővizsgálatokhoz szükséges állapotfelmérő lapokat. A zirci 
gyermekorvos a zirci és a nagyesztergári általános és 
középiskolák elérhetőségein (kréta, honlap) is közzé tette a 6-
19 éves gyerekek és szüleik számára az állapotfelmérő lapokat. 
Az adatok alapján, a rizikó besorolást követően tudnak majd 
tovább dolgozni az orvosok, akik bátorítanak mindenkit a 
szűrésekre jelentkezésben is, hiszen az egészségmegőrzés a 
járvány elmúltával ugyanolyan fontos lesz, mint előtte volt. 

- Dr. Szalai Katalin klinikai szakpszichológus online karantén-
videók formájában tartott közel 15 előadást a facebook 
csoportokon keresztül. A rendkívüli helyzettel kapcsolatban 
készült videók változatos témákat dolgoztak fel, a pszichológus 
tanácsokkal igyekezett segíteni egyéni problémák 
megoldásában, és általános tanácsokkal a bezártság okozta 
pszichés problémák oldásában. Kaptak lelki támaszt a 
gyerekek és szüleik: probléma-videó szólt arról, hogyan 
dolgozzák fel, hogy szülőként dolgozniuk kell, de a gyermekük 
otthon van, és tanulni kellene vele. Készült videó a 
gyereknevelés témakörében „Összezárva imádott 
csemetéimmel” címmel, és kaptak segítséget a szülők a 
digitális tanulás kihívásaihoz is „A szülő nem tanár” mottóval. 
Kaptak lelki támaszt a pedagógusok is, hiszen ha karantén és 
távoktatás, akkor nem feledkeztek meg a tanárokról sem. Szólt 
videó az érettségizőkhöz és az otthon lévő édesanyákhoz anyák 
napja utánra, de készült videó a szorongásról és az öregedésről 
is. A visszajelzésekből kiderült, hogy a karantén-videók nagy 
népszerűségnek örvendenek, és sokaknak segítettek a 
bezártság mellékhatásainak feldolgozásában a feszültségekkel 
teli, mindenki számára nehéz időszakban. 

- Szirbek Éva dietetikus, életmódi tanácsadó szöveges diétás és 
életmódi tanácsokat tartalmazó összefoglalókkal készült, 
amiket a facebook-oldalon is megosztottak.  

- Volt online mozgás is: az érdeklődők a facebook live 
segítségével követhették a BP Fitness 15 perces, élő „Karantén-
tréning” edzéseit. Akik aktívan bekapcsolódtak a 
foglalkozásokba, megtapasztalhatták a zirci edzők 
elkötelezettségét és profizmusát. „A mozgás öröm” és a 
kutyasétáltatós zirci gyerekprogramokkal azonban meg kellett 
várni a karantén utáni békeidőt. 

- Dr. Benczik Adrienn zirci gyermekorvos szeretné jobban 
megismerni az életmódi, sportolási, táplálkozási szokásokat, 
ezért hetente egy 10-15 kérdésből álló kérdőívvel jelentkezett a 
facebook-csoportjában. Az egészségértéssel és 
egészségmagatartással kapcsolatos, egy széles körű, 
nemzetközileg is felhasznált vizsgálat kérdéskörét tartalmazó 
kérdőív folyamatos megválaszolása nagyon fontos a projekt 
szempontjából, és nagyban segítené az egészségügyben 
dolgozók munkáját is, mert szeretnék látni, hogy mennyire 
értik egymást, és hogyan tudnának ezen javítani. A másik 
kérdőívet, amely általánosságban a táplálkozási szokásokkal 
foglalkozott, 560 fő (6-81 évesek) töltötte ki. A válaszok 
elemzése kellemes, de meglepő adatokkal is szolgált: úgy 
tűnik, egészen rendben vannak a táplálkozási szokásaink, 
mégis a megkérdezetteknek csak 40 negyven százaléka 
gondolja, hogy ez jól van így, és 70 százalék szívesen fogadna el 
segítséget. A „Fontos a külső!/?” kérdőívet nem kellett véresen 

komolyan venni a 14 év felettieknek, bár a lelki 
egészségünkhöz hozzátartozik, hogy jól érezzük magunkat a 
bőrünkben. Ezt a kérdőívet 200 fő (többségében nő) töltötte 
ki. A válaszokból nagy csodák nem derültek ki: a nagy többség 
átlagosnak gondolja magát, és ahhoz, hogy jól érezzük 
magunkat, egyértelműen a testi egészség a legfontosabb, de 
szükség van még kiegyensúlyozott párkapcsolatra és 
gyermekre, ezt követi az anyagi biztonság, és a külső dolgok 
hátul kullognak. 

Május közepétől a veszélyhelyzeti korlátozások enyhítésével, a 
szabályok betartása mellett újraindulnak a településeken a 
programok:  
- Olaszfalu – Eplény községek háziorvosa, Némethné dr. Kovács 

Hajnalka „Maradj pozitív, maradj otthon” mottóval többször 
is adott videó üzenetekben tanácsokat a pácienseinek. A 
mozogni vágyók számára, nagy óvatossággal indultak újra 
élőben a BP Fitness edzései május 20-án, kedden 18 órakor az 
olaszfalui iskola tornatermében  

- A bakonybéli, somhegyi és pénzesgyőri lakosok számára is újra 
nagyobb sebességbe kapcsolnak a dr. Kozma Zoltán háziorvos 
által koordinált programok. A május 18-i héttől megkezdik a 
szűrővizsgálatokat. Diétás foglalkozás indult május 19-én 16-
18 óráig a rendelőben, majd minden hónap első és harmadik 
keddjén (jelentkezés a rendelő számán, vagy a facebook-on). 
Újra lesz lehetőség személyes találkozásokra is a klinikai 
szakpszichológussal (az eredeti időpontban, előzetes 
jelentkezéssel). A a BP Fitness foglalkozások május 18-án, 
hétfőn 17.30 órakor indultak újra a bakonybéli általános iskola 
tornatermében. 

- A bakonyszentkirályi, cseszneki, bakonyoszlopi lakosok a 
korábbiakhoz hasonlóan jelentkezhetnek a rizikófelmérésekre, 
amiket dr. Palicsek Zoltán háziorvos irányításával, hétfőn és 
szerdán 13-15 óra között, előjegyzés alapján végeznek a 
rendelőben. A dietetikus és a klinikai szakpszichológus 
személyes tanácsadásaira a rendelőben telefonon lehet 
jelentkezni, ahonnan értesítést kapnak az időpontról az 
érdeklődők. A BP Fitness foglalkozások május 22-én, pénteken 
18 órakor indultak újra a bakonyszentkirályi Művelődési 
Házban (a szabályok betartása mellett kb. 20-25 fő fér el, de ha 
a jelentkezők száma ezt meghaladná, a későbbiekben a 
rendelői telefonszámokon lehet jelentkezni).  

- Csetény, Szápár hamarosan induló programjait dr. Cziniel 
Szabolcs háziorvos koordinálja. 

A zirci és nagyesztergári gyerekeknek szóló programok is 
újraindulnak dr. Benczik Adrienn gyermekorvos 
koordinálásával. 
- „A mozgás öröm” kisiskolás programjait már szervezi Szászné 

Holl Annamária gyógytornász-fizioterapeuta szakember: lesz 
sok szaladgálás a szabad levegőn, retro játékok és rengeteg 
meglepetés… (információk: 30/758-8136, 
szasznehollancsa@gmail.com) 

- A zirci program másik eleme a nagyobb gyerekeket várja: dr. 
Benczik Adrienn gyermekorvos vezetésével vehetnek majd 
részt a „Sétáltasd meg a kutyámat” akcióban (elkészült a 
weboldal, információk hamarosan). 

- Szirbek Éva dietetikus, életmódi tanácsadó 
egyéni/kiscsoportos dietetikai tanácsadásra vár mindenkit, aki 
speciális diétát tart, fogyni szeretne, vagy csak érdekli az 
egészséges táplálkozás (információk: 30/813-6850).  

- Az iskolák közreműködésével meghirdetett rajzpályázatra 
beérkezett alkotások szakmai előzsűrizése után, a 
korcsoportonként kiválasztott 10-10 fotóra a facebook-on lehet 
szavazni júniusban. Az eredeti alkotásokból szeptemberben a 
zirci Városi Könyvtárban nyílik eredményhirdetéssel 
egybekötött kiállítás. 

- Már szervezik a települések a nyári életmódi táboraikat is: a 
zirci gyerekeket júliusban várják majd az ingyenes tábor színes 
programjai (információk: 88/414-994, 70/379-3515). 

- A projekt klinikai szakpszichológusa, dr. Szalai Katalin is várja 
a jelentkezőket, akik személyesen szeretnék megbeszélni lelki 
problémájukat, segítséget, útmutatást várnak. Nagyobb 
gyerekek nyugodtan jelentkezzenek önállóan, a kicsiknél 
természetesen a szülőkkel együtt tudják elindítani a 
foglalkozásokat (jelentkezés a zirci gyermekorvosi rendelőben: 
88/414-994, 70/379-3515). 

Összeállította: Encz Ilona 
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„Áldott szép Pünkösdnek 
gyönyörű ideje!” 

 
Balassi Bálint Borivóknak való című versének első sora 

pünkösd ünnepét üdvözli, mely húsvét után 50 nappal van. 
Az ünnep neve is ezt fejezi ki: a magyar pünkösd szó a görög 
pentekoszté szóból ered, ami azt jelenti: ötven. 
 

Pünkösd ünnepéhez népszokások és vallási 
hagyományok egyaránt tartoznak. 

 
Egyik legismertebb népi hagyományunk a pünkösdölés. 

Pünkösd napján lányok csoportba verődve járták a házakat, 
énekelve, táncolva, köztük a legkisebb és legszebb lányt 
pünkösdi királynénak választva. A pünkösdi király-választás a 
falu legényeinek vetélkedője volt: ki a legügyesebb lóháton, 
birkózásban, egyéb erőpróbákban. Jókai Mór Egy magyar 
nábob c. regényében egy külön fejezetet szentel a 
pünkösdölés leírásának, ebből most álljon itt néhány sor: „A 
népség ujjongva, vivátozva kísérte végig az utcákon az új 
pünkösdi királyt, kinek eközben minden tanácsbeli és a főbíró 
háza előtt meg kellett állapodni, s ott egy pohár bort kiinni 
annak egészségére, mely szokás azt bizonyítja, hogy a 
pünkösdi királynak nemcsak jó futónak, hanem jó ivónak is 
kellett lenni.” Mivel a győztes dicsősége 1 évig tartott, innét 
ered a szólás: Rövid, mint a pünkösdi királyság. A 
pünkösdölés gyakran zenés-táncos mulatsággal zárult. 

 
Pünkösd – karácsony és húsvét után – a kereszténység 

harmadik legnagyobb ünnepe. A bibliai hagyomány szerint az 
ószövetségi zsidó népnél eredetileg az aratás illetve a 

törvényadás ünnepe volt. A 4. században bontakozott ki a 
Szentlélek eljövetelének ünnepe az Apostolok Cselekedeteiről 
írott könyv 2. részében foglaltak alapján: „Amikor pedig eljött 
a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a 
helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 
(Ap.Csel. 2, 1-5) Az apostolok Szentlélekkel betöltekezve és 
felbátorodva szóltak az ünnepre összesereglett néphez, 
melynek következtében mintegy 3000-en 
megkeresztelkedtek, és az apostolok közösségéhez 
csatlakoztak. Ezért pünkösd, a Szentlélek eljövetelén túl a 
keresztény egyház születésének, létrejöttének az ünnepe is.  

A pünkösd vallási hagyományaihoz tartozik a katolikus 
egyházban, ebben az ünnepkörben történő bérmálás, a 
református és evangélikus egyházban pedig a konfirmálás, 
azaz a fiatalok hitvallás tétele. 

Napjainkra pünkösd ünnepétől elválaszthatatlan a 
csíksomlyói búcsú, mely vallási jelentőségén túl, kulturális és 
turisztikai eseménnyé is vált.  

 
A pünkösd liturgikus színe a piros, mint a tűz és a 

szeretet jelképe. Jellegzetes virága a pünkösdi rózsa. 
 
A pünkösdről szóló népdal egyik sora így fejezi ki az 

ünnep örömét: 
„Piros pünkösd napján mindenek újulnak, a kertek, a 

mezők virágba borulnak.”  
 

Vecsey András 
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Prof. dr. Galambos János 
(Zirc, 1940–Philadelphia, 2019) 

matematikus, az MTA tagja 
 

Galambos János Zircen született 1940. szeptember 1-jén. 
Édesapja az apátság alkalmazásában magtárosként dolgozott. 
Nagyon jó eszű, megbízható ember volt. Németh Ilonával kötött 

házasságából nyolc gyermek 
született, János volt a harmadik. Az 
apátsági majorban laktak. A 
Galambos család nagyon vallásos 
volt, a gyerekek ministráltak a 
szentmiséken, gyakran segédkeztek 
a temetési szertartásokon is.  

Az általános iskola 
fiúosztályába járt 1946-1954-ig. Az 
évfolyamtársai szeretettel 
emlékeznek rá, nagyon okos, jó 
képességű fiú volt, szerény. Az alsós 
évekből Masszi József tanítóra 
emlékezett szívesen. 1953-ban jött 
Zircre Barna Lajos, aki nagy 
hatással volt rá. Ahogy Barna Lajos 
a visszaemlékezéseiben leírta, a 

nyolcadikos Galambos János egyik 
téli szünet után vaskos füzetet adott 

át neki, amelyben a tankönyv összes matematika példáját 
megoldotta. Így csak versenyfeladatokat kapott ezután, majd 
azokat órán kívül megbeszélték. Miután a megyei matematika 
versenyt megnyerte, bármely középiskolában folytathatta volna a 
tanulmányait. 

Veszprémben, a Lovassy László Gimnáziumban tanult 
tovább. Már az ide történt bekerüléskor felkarolta őt (az 
egyébként matematikát tanító) Gyüre Attila igazgató, de aztán 
igazi szaktanára Knoll János lett, aki külön is ösztönözte őt a 
matematikai pálya felé. 

1958-1963-ig az ELTE TTK matematikus szakára járt, ahol 
Rényi Alfréd tanítványa volt, az ő hatására választotta kutatási 
témájául a valószínűségszámítást. 1963-ban az egyetemi kar 
külön engedélyével doktorált, dolgozatának címe „A Gráf-
szitákról”. 

1964-ben megnősült, felesége, Sánta Éva szintén az ELTE 
TTK-n, matematika-fizika szakon végzett.   

Az 1960-as évek első felében az UNESCO megbízásából 
cserekapcsolat működött afrikai matematikusokkal, akik 
Budapesten az ELTÉ-n tanultak és doktoráltak. Így lehetővé vált, 
hogy magyar tanárok is taníthassanak az ottani egyetemeken. 
Galambos János Ghánában, majd Nigériában tanított 1965-1970-
ig. Innen nem tért haza, hanem Philadelphiában a Temple 
University professzora lett nyugdíjazásáig, 2012-ig. 

Közben a világ minden részén oktatott vendégprofesszorként, 
hosszabban Angliában, Nyugat-Németországban és 
Ausztráliában. Rövidebb ideig előadott Argentínában, 
Kanadában, Lengyelországban, Ausztriában, a Szovjetunióban, 
Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, 
Portugáliában, Japánban és Kínában is. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi májusi közgyűlési 
határozatában Galambos professzort külső tagjának fogadta. 
1994. június 2-án ”Valószínűség-elméleti szélsőérték-problémák 
karakterizációs tételek és gyakorlati alkalmazások” címmel 
megtartott akadémiai székfoglaló előadását követően az 
akadémiai tagságot prezentáló oklevelet vehette kézhez. 

Ő maga így vallott munkásságáról: „A szakmám a 
valószínűségszámítás, s azon belül is a nagyon valószínűtlen 
események szabályainak feltárásával foglalkozom. Egy kívülálló 
azt hiheti, hogy a majdnem lehetetlen eseményeknek nem 
lehetnek szabályai. A nagyon véletleneknek is szabályaik vannak, 
sőt, azok a tudományok majd’ minden ágában használhatók. A 
matematikai törvények vonatkoztathatók arra, hogy milyen 
arányban halnak meg betegek egy teljesen biztonságos gyógyszer 
szedésétől, vagy hány repülőbaleset várható, milyen gyakoriak az 
árvizek, vagy a folyómedrek kiszáradása, s ez utóbbinál 
mindegy, hogy valaki a hatalmas Mississippit, vagy a 

szép Cuhát vizsgálja. Az ezekre vonatkozó vizsgálatok először 
az én könyvemben jelentek meg 1978-ban (The Asymptotic 
Theory of Extreme Order Statistics.- While, New York), s nagy és 
gyors visszhangot váltott ki. A világ számos részére kaptam 

meghívásokat, s ténylegesen az ezt követő tíz év 
alatt eljutottunk a világ összes 
kontinensére, kivéve az Antarktiszt. 
Útjaink szépek és jól szervezettek 
voltak. Feleségem, aki ugyan befejezte a 
matematika-fizika szakot Budapesten, 
nem tanárnak, hanem 
művészettörténésznek készült, s így 
szakszerűen néztük végig a világ nagy 
városait és múzeumait. A tudományos 
élet egyik szépsége, hogy az ember sok 
helyre és kényelmes körülmények között 
eljut, s ráadásul mindezt valaki más 
fizeti.” 

1980 óta rendszeresen visszatért 
Magyarországra, s ilyenkor mindig ellátogatott Zircre, találkozott 
a családjával, meglátogatta szülei sírját, felkereste osztálytársait. 
Egykori zirci matematikatanárát, Barna Lajost az akadémiai 
székfoglalójára is meghívta. 

70. születésnapjára az ELTE TTK egy emlékkötetet adott ki, 
amelyben a világ számos vezető matematikusa dolgozataikat 
Galambos Jánosnak dedikálta. 

Galambos János 2019. december 19-én hunyt el. Philadelphia 
mellett, Willow-Grove városában temették el. 

Galambos Jánosra - életét és munkásságát megismerve - 
minden Zircen élő, vagy innen elszármazott ember büszke lehet.  
 
Főbb művei: 
 
1. Galambos János: A Gráf-szitákról. 1963. 20 p. 
2. Galambos János: Representations of real numbers by infinite 
series. –Springer, 1976. (Lecture notes in mathematics; 502) 
3. Galambos János: The asymptotic theory of extreme order 
statistics. –N.Y. : Wiley, 1978. (Wiley series in probabiliy and 
mathematical statistics) 
4. Galambos János –Kotz, Samuel: Characterization of 
probability distributions. –Springer, 1978. (Lecture notes in 
mathematics; 675) 
5. Galambos János: Advanced probability theory. –2nd rev. and 
exp. ed. –Dekker, 1995. –(Probability, pure and applied; 10 
6. Galambos János: Bonferroni type inequalities with 
applications. 1996. –Probability and its applications 
7. Galambos János –Simonelli, Italo: Products of random 
variables. –Taylor and Francis, 2004. 
 
Nemzetközi vagy hazai elismerések, kitüntetések: 
 
 „Az Egyesült Államok Kiváló Pedagógusa” 
 1978-81 években az amerikai National Science Foundation 

nagy összeggel támogatta kutatói munkáját 
 a német Humboldt Alapítvány – Díja 1974-75, valamint 1987 
 akadémiai tagságok: magyar 1993, spanyol 2001 

   
 
Irodalom: 
 
 A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Bp., 2003, MTA Társadalomkutató 

Központ. 1. kötet.  
 MTA honlapja III. Matematikai Tudományok Osztálya. Nekrológ. 2020. 

február 6. 
 Reguly Antal Általános Iskola Zirc, 1950-2005 / szerk. Illés Ferenc. –Zirc, 

2006. 43., 107-108. old. 
 Turi Tibor: A zirci általános iskolától az akadémiai tagságig. = Napló, 2000. 

június 30. (151. szám) 
 Új Horizont XXVIII. évf. 2000. 4. szám 
 A veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjai Baráti Körének 

2013. évi krónikája  
 
Köszönet a segítségért és a családi képek közlésének 
lehetőségéért Galambos Lászlónak.  

 
 

Cuhavölgyi Klára 

Zirci iskolásként 1954-ben 
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Cipészek Zircen 
 

A zirci cipészipar már a céhes ipar korszakában is jelentős volt. 
Ahogy Horváth Konstantin híres művében írja: „Sajátságos még a 
cipészipar fejlett állapota és a cipészek helyzete itt a Bakony közepén. 
Zircen sok a cipész; nemcsak a céhrendszer maradványának 
tekinthető ez, hanem annak is, hogy a környék Zircen dolgoztatott és 
a zirci cipészeknek aránylag kedvező volt a kereseti lehetőségük, 
ezért nem is jártak vásárra.” 

Korán megalakult a zirci cipészek céhe. A cipészmesterség 
megnevezése a korábbi századokban varga volt, majd a csizmadiák 
különválva átvették a vezető szerepet a lábbelik készítésében. A 18. 
században különváltak az un. magyar és német vargák. A magyar 
vargák az egyszerűbb lábbelik, bocskor, saru készítését, javítását, 
talpalását végezték. A német vargák a finomabb, nyugaton divatos 
női sarkos cipőt, női csizmát, férfi-női cipőt és papucsot készítették. 
A vargák egy pár pántos női félcipőt kb. 12 óra alatt készítettek el, a 
csizmadiáknak kb. 33 óra kellett egy pár csizma elkészítéséhez. A 
Zirci Német Varga Mesterek céhe 1775-ben alakult, és 1820-ig 
működött. Zircen ekkor hat mester dolgozott. Az iparosokat 1828-
ban is összeírták, a cipész szakmát a következők űzték: csizmadia: 
Hajdú Ádám, varga: Veibel Kristóf, Bittman Simon, Ramer Ferenc, 
Veiber József, magyar varga: Stumpf Mihály, Krausz Imre. 

Zircen rangja volt a cipészmestereknek. 1909-ben cipészipari 
tanfolyamot rendeztek, ezen az összes zirci cipésziparos részt vett. 
Megjelentek cipész szaklapok, Veszprémben az 1900-as évek elejétől 
külön cipészbál is volt farsangkor. Ha a 20. század első felében a zirci 
cipészekről készült fényképeket nézzük, köztiszteletben álló, jól 
öltözött, polgári ruhás férfiakat látunk.  

Híres zirci cipészek voltak: Kövesi János, aki már az 1910-es 
években hirdette az Apát utcában (ma Petőfi Sándor utca) a 
Járásbírósággal átellenben működő cipőüzletét és raktárát, ahol úri, 
női, gyerekcipő, csizma, papucs, szandál, munkáscipő készítését 
vállalta, és tartott raktáron, de lehetett kapni kenőcsöket, fűzőt, 
díszcsatot is. Anczenberger Mihály (188. – 1947) a Deák Ferenc 
utcában (akkor Hosszú utca volt a neve) dolgozott, elegáns férfi és 
női cipő készítését hirdette, bármiféle hibás lábra könnyű, kényelmes 
cipőt csinált. A Kaufmann család is suszterdinasztia volt Zircen. 
Kaufmann Antal és Bierbaum Terézia házasságából 16 gyermek 
született, ketten később a cipészszakmában dolgoztak. 1943-ban a 
családtagok közül egyesek Kőrösre magyarosítottak. Kaufmann 
/Kőrös István Reguly utcai műhelyében mintegy 12 segéd és 
munkaerő dolgozott. Saját cipőboltja is volt, ahol a saját termékeken 
kívül cipőgyári árukat is tartott. Nála volt a Singer varrógép Rt zirci 
képviselete is. 1927-ben a Fehérvári Országos Iparos kiállításon 
ezüstérmet nyert. Testvére, Kaufmann József cipész kellékekkel és 
bőrök eladásával foglalkozott.  

Bittmann Rudolf (1891-1982) Anczenberger Mihálynál tanulta a 
mesterséget 1904-1908-ig. Utána vándorútra ment, dolgozott 
Fehérváron, Budapesten, a felvidéki városokban. Regényes életét 
később leírta. Az első világháború és az orosz fogság után visszatért 
Zircre 1921-ben, majd néhány évig Budapesten dolgozott, de 1926-
tól újra Zircen. Jó mester volt, télen-nyáron volt munkája. Több zirci 
cipész tanult nála. Gépeket vásárolt, egy balkaros új Singer gépet, egy 
folttűző és stoppoló új gépet. Később ipartestületi elnök is lett 1944-
ig. 

Brückner János (1874-1934) és felesége az 1910-es évek végén 
Amerikába ment dolgozni, meggazdagodott, hazatérve 
cipőkereskedést és raktárt nyitott a Wilde házban. Így hirdette 
magát: „Elvem: kevés haszon, nagy forgalom.”. Úri, női és 
gyerekcipőket, valamint cipőkellékeket is árult. 

Az iparos címtár 1924-ben a fentieken kívül az alábbi zirci 
cipészek (Schuhmacher) neveit sorolja fel: Czobor Kornél, Hanák 

Rezső, Pacher Gyula, Piedl András, Pacher József, Polgár János, 
Rotter Antal, Schlögl József, Szemmelveisz Gottfried, Szüllő László, 
Viecz (?) Móric, Wéber Mihály, Wittmann József, Wolf János. Piedl 
András műhelye a Legényegylet udvarában volt, jó mesterként tudott 
cipőt készíteni deformált lábra is.  

A zirci iparkiállításon 1932-ben az alábbi cipészek nyertek 
érmet: Braun István, Kaufmann István, Stadler Jenő, Szemmelveisz 
János, Vízer István. A csizmadiák közül Szüllő László és Tenk 
Mihály. Ekkor a Kossuth Lajos utca elején együtt dolgoztak Orémusz 
József, Stadler Jenő és Szemmelveisz János. Jó mesterek voltak, 
boltjuk is volt. Orémusz József kitűnő munkájáért 1923-ban arany 
oklevelet kapott Veszprém Nemes Városának Ipartestületétől. Ezen 
kívül Szirbek Gyula, Magyar Ferenc, Kövesi Gyula cipészről is 
tudunk. Szalczer Lajos, Pongrácz Lőrinc és Pongrácz János, Vajcs 
Mihály később a KTSZ-ben dolgoztak.  

A legnagyobb szakmai karriert a dudari Bittmann István 
cipőkészítő érte el. A tevékenységéről azért tudunk többet, mert 
1937-ben Dudaron angol, német és magyar falukutatók 
feljegyzéseket készítettek a falu lakóiról. Bittmann István Zircen 
tanulta a szakmát Bittmann Rudolfnál 1921-22-ben. Majd Dudaron, 
a falu újabb részén műhelyt rendezett be, és üzletet is nyitott. 
Nagyon ügyes cipőkészítő volt. Ősztől tavaszig 12-13 tanonca volt, 
nyaranta 7-8. Munkája ismert volt, üresedéskor sokan jelentkeztek 
hozzá tanulónak. Singer gépet használt, de sok igényes kézimunka is 
volt a cipőin. Háromféleképpen értékesítette a termékeit, Dudaron a 
boltjában, piacokon, vásárokon, vagy postai megrendelések alapján. 
Ilyenkor a megrendelő körberajzolta a lábát, ami alapján el tudták 
készíteni a megfelelő cipőt. Egy-egy vásárra 200-250 cipőt küldött, a 
legtöbbet el is adta. Jómódú ember lett, Zircen emeletes házat épített 
a Bajcsy-Zsilinszky utca és az Ady Endre utca sarkán az 1940-es évek 
elején. Sajnos, beköltözni már nem tudott a háború miatt.  

Az 1930-40-es években a gyáripar a zirci cipészek létét is 
nehezítette, de a háború után, 1948-ban az államosítások miatt a kis 
cipésziparosok ténykedése gyakorlatilag megszűnt. Bittmann Rudolf 
írta, hogy a gépeit a KTSZ-be kellett leadnia, ahol még 30 év 
múltával is ezeken dolgoztak. Idős Stadler Jenő cipészszerszámait fia 
a Reguly Múzeumnak ajándékozta, egy részük az állandó kiállításon 
látható. De a zirci vargákat egy dalszöveg is megörökítette. Adorján 
Sándor zirci dohányáru nagykereskedő, magyarnóta-szerző 1940-
ben a következő dalszöveget írta: 

Hat nap óta szól a nóta / nem pihentem én azóta / Átölelve 
tart a párom, hatnak a fele három/ A pici csókos szádat várom / 
Úgyis te leszel a párom.   Félre rúgtam a csizma sarkát / 
Elhívattam a zirci vargát / Üsse jobban rája / Míg a banda 
muzsikálja.  

 
 
Irodalom: 
 
 Horváth Konstantin: Zirc története. Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda, 

1930. 
 Bittmann Beáta: Bittmann Rudolf Rezső (1891-1982) írásaiból és a zirci 

Bittmann családról. Kézirat. Zirc, 2014.  
 Bartócz József: A kézművesipari struktúra kialakulása Veszprém megyében a 

XVI-XIX. században. – Veszprém, 1980. (Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei, 15.) 

 Horváth Konstantin: Zirc története. Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda, 
1930. 

 Lencsés Gyula: Angolok a Bakonyban. – Gondolat Kiadói Kör, MNL VML, 2019.  
 V. Fodor Zsuzsa: Zirc iparosai a 18. század végi és a 19. század eleji iratokban. 

Veszprém, 1984. (Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 17.)-  
 Zirc és Vidéke korabeli számai 

       
   Cuhavölgyi Klára 

 

 

                
 
 
 

Anczenberger Mihály 
 és felesége 

Kaufmann Antal id. Orémusz 
József 

cipészmester 

Brückner János Bittmann Rudolf 
Rezső 

       

id. Stadler Jenő 
cipészmester  

1929-ben 
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Győzelmekkel ünnepelt 

jubileumi pályafutás 
 

Zirc Város Felnőtt Sportolója 2019:  

Kaufmann Krisztián darts versenyző 
 

 
 

Kaufmann Krisztián éppen huszonöt évvel ezelőtt, 
1995-ben ismerkedett meg a dartssal édesapja, Kaufmann 
Ferenc által, és azóta megállás nélkül űzi ezt a sportot. 
Negyedszázadot átívelő pályafutása alatt nyert Európa-
bajnoki címet és volt világbajnoki résztvevő. Országos 
fordulóban, összetettben dobogós helyezései is születtek, 
de lehet említeni a csapatban elért két nemzetközi Európa-
bajnoki aranyt vagy a World Cup Of Dartsot, ahol Bezzeg 
Nándorral, Magyarország első profi darts-játékosával az 
oldalán szerepelhetett a csapat-világbajnokságon. Kell-e 
mondani, hogy mindez mekkora élményt jelentett a 
számára! 

Az elmúlt évben is hozta szokásos jó formáját, 
versenyeket, versenysorozatokat zárt első helyen, pedig 
nem egyszerű összeegyeztetni a versenysportot a 
munkájával. A sportág határtalan szeretete azonban 
megéri számára a rohanást egyik helyről a másikra. 
Immár hetedszer nyerte meg 2019-ben az Észak-
Dunántúli Magyar Darts Ligát és 26. alkalommal a 
Veszprém megyei steel egyéni bajnokságot. Mindemellett 
a Húsvét Open Székesfehérváron és az Évzáró Veszprém / 
Zirc darts versenyen is felállhatott a dobogó legmagasabb 
fokára.   

Apáról fiúra szállt tovább a nagy múltra visszatekintő 
„Wings” Darts Club vezetése, hiszen Kaufmann Krisztián 
az idei évben átvette az elnöki feladatokat, édesapja 
segítségére azonban továbbra is számíthat, hogy át tudja 
hidalni a kezdeti nehézségeket. A klub ügyeinek intézése 
mellett mindenképpen szeretné folytatni a versenyzést, azt 
vallja, hogy ebben a játékban mindig lehet tanulni valamit. 
A díjátadóra a klub fiatal játékosa, Maill Attila kísérte el, 
akinek már vannak szép eredményei a dartsban, és ezek is 
biztatóak a sportág zirci jövőjére nézve.  

A jó példáért az ifjabb generációnak nem kell a 
szomszédba menni, hiszen van egy zirci sportoló, aki már 
huszonöt éve van a pályán, tehetsége mellé párosuló 
kitartásának és szorgalmának eredményeképpen díjak 
hosszú sorát tudhatja magáénak, évről évre képes 
megújulni, a szintet tartani, és a szülővárosát is öregbítő 
eredményeket produkálni.   

Országos bajnokságot is  
nyert a zirci sportlövő  

 
Zirc Város Utánpótlás Sportolója 2019: 

Vintze Regina, MTTSZ Területi Klub Zirc 

 

 
 

A 2005-ben született Vintze Regina harmadik éve 
tagja a zirci lövészklubnak.  

„A kezdeti nehézségeken átesve egyre jobban 
kibontakozott elhivatottsága a választott sportágával 
szemben. Évről évre bebizonyította, hogy képes kimagasló 
eredményeket elérni, ha tehetsége mellé kitartás és 
szorgalom is társul. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az 
elmúlt esztendő versenyzői pályafutása” – írja róla edzője, 
Varjas József, aki el is kísérte őt a díjátadóra.  

A sportlövő diáklány megyei és országos szinten is 
kiemelkedően teljesített a céltábla előtt. A Sportlövő 
Diákolimpia 2018–2019. évi kiírásában második helyezést 
ért el a megyei döntőben légpuska húszlövéses számban.  

A 2019–2020. évi kiírásban megnyerte ezt a számot, 
majd az országos döntőben a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel, csapatban pedig – Bittmann Terézzel és 
Bittmann Katával – második helyen végeztek az országos 
mezőnyben. Légpisztolyban is az érmet jelentő harmadik 
helyet szerezte meg a megyei diákolimpián.  

A diákok számára kiírt másik versenysorozat, az 
Általános és Középiskolások Bajnoksága is szép 
eredményeket hozott Vintze Regina számára az elmúlt 
esztendőben. A megyein egyéniben, légpuskában és 
légpisztolyban is második helyezést ért el, míg csapatban 
mindkét fegyvernemben felállhatott társaival a dobogó 
legmagasabb fokára.  

Az országoson folytatta a remek szereplést, a légpuska 
húszlövéses szám országos döntőjét megnyerte a zirci 
sportlövő, míg csapatban harmadik helyezést ért el 
társaival együtt, csakúgy, mint légpisztolyban.  

További versenyeken sem adott alább az arany- vagy 
ezüstérmet jelentő helyezéseknél. A légpuska húszlövéses 
számot a Baján és a Bakonyszentlászlón megrendezett 
megmérettetéseken is megnyerte korcsoportjában, míg a 
légpisztolya ezüstérmet termett.  

A bajai Céllövész Emlékversenyen légpuskában, 
csapatban is bajnok lett. Ugyanebben a fegyvernemben, a 
pápai „Didergő” versenyen és a Zirc Kupán a második 
helyet szerezte meg.    

 KG 


