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Fejlesztés a családok védelmében 
 
Ünnepélyes keretek között átadásra került a Zirci 
Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői 
szolgáltatásának bővítését célzó projekt, amely 
Zirc Városi Önkormányzat nyertes pályázatának 
köszönhetően, a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében, mintegy 42 millió 
forintos támogatással valósult meg.  
 

Az Egészségház tetőterében kialakított új előadóterem 
nemzeti szalaggal díszített kapujában Ottó Péter 
polgármester köszöntötte a vendégeket. Kiemelte, hogy az 
elmúlt mintegy másfél évtizedben Zirc város egészségügyi 
infrastruktúrája dinamikus megújulási folyamaton ment 
keresztül. 2005-2006-ban került átadásra a kórház 
területén az új mozgásszervi rehabilitációs épületszárny, 
ezt követően jött létre a tulajdonosok együttműködésének 
köszönhetően az Egészségház, és hasonló szervezeti 
összefogással valósult meg a mentőállomás fejlesztése. Új, 
emelt szintű járóbeteg-szakrendelő épült, s a zirci kórház 
azóta is projektek sorát valósította meg. Új gyógyszertárak 
átadására is sor került városunkban.  

„Összegzésként elmondható, hogy a város és térségét 
ellátó zirci egészségügyi infrastruktúra napjainkra minden 
területen a XXI. századi színvonalat képviseli. Most pedig 
eljutottunk oda, hogy a védőnői szolgálat fejlesztéséről 
számolhatunk be, melynek következtében egy új térrel, 

hasznos eszközökkel és járművekkel gyarapodnak, 
amelyek a mindennapi feladatellátásukat szolgálják majd” 
– fejezte ki örömét a városvezető.  

(Folytatás a 3. oldalon) 

Európai Parlamenti Választások május 26. – a Helyi Választási Iroda tájékoztatója  
 

Emlékezni, 
tanítani, 

emlékeztetni 
 

 
 

Az auschwitzi haláltáborba 1944 
júniusa és decembere között Zircről 
elhurcolt 23 zsidó polgártársunkra 
emlékeztünk a holokauszt 75. 
évfordulóján a Bakonyi Finnbarátok 
Köre Egyesület szervezésében.  

(6. oldal)  
 

Harminc civil 
szervezetet 
támogat az 

önkormányzat 
 

 
 

Zirc Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének áprilisi 
rendes ülésén elbírálásra került a 
helyi civil szervezetek, közösségek, 
egyesületek támogatására irányuló 
pályázat. A „Kisóvoda” épületét 
értékesítésre jelölték ki. (2. oldal) 

Nemzeti 
identitásunkat 

őrzik meg 
 

 
 

Városunk adott otthont a Német 
Nemzetiségi Óvodák 8. 
Tánctalálkozójának a Zirci Benedek 
Elek Óvoda és Bölcsőde 
szervezésében. Tizennégy helyről 
érkeztek óvodai tánccsoportok, hogy 
megmutassák tudásukat. (4. oldal)

 

Ottó Péter polgármester, Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője, és dr. 
Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a nemzeti szalag 
átvágásával jelképesen is megnyitották az új teret  
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Harminc civil szervezetet 
támogat az önkormányzat 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének áprilisi 
rendes ülésén elbírálásra került a helyi civil szervezetek, 
közösségek, egyesületek támogatására irányuló pályázat. 
Beszámolókat tárgyaltak a döntéshozók, kitüntetés 
átadására is sor került. A „Kisóvoda” épületét értékesítésre 
jelölték ki.  
 

A képviselő-testület a Civil Támogatási Alapból 3 000 000 
forintot szabadított fel a helyi civilek támogatására. A pályázatokat 
az Emberi Kapcsolatok Bizottság vitatta meg a Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatal által tett javaslatot áttekintve, a döntést 
pedig a testület hozta, amely valamennyi pályázót támogatásra 
érdemesnek talált. Ottó Péter polgármester gratulált a pályázóknak, 
mint mondta, fontos és hasznos tevékenységet fognak megvalósítani 
a támogatásból. A megítélt támogatásokról minden pályázó esetében 
egyenként döntött a testület.  

A sürgősségi feladatot ellátó szervezetek közül a Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóság és az Országos Mentőszolgálat Közép-
dunántúli Regionális Mentőszervezet Zirci Mentőállomásának 2018. 
évi beszámolója került a képviselő-testület elé. A tűzoltóság személyi 
állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai 
munkáját elismerte a képviselő-testület. A mentőállomás regionális 
igazgatói jelentését is jóváhagyták a döntéshozók, a napirendhez 
kapcsolódóan pedig egy kitüntetés átadására is sor került: „2018 Zirc 
Város Mentőse” díjjal tüntette ki az önkormányzat Dudás Gyula 
mentőtisztet. A kitüntetésben részesülő személy méltatásáról a 7. 
oldalon olvashatnak. 

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság két további napirendben is 
érintett volt. Egyrészt napelemes rendszer kiépítését tervezik a Petőfi 
Sándor utca 6. szám alatti épület tetőfelületére az elektromos 
áramfogyasztás kiváltására, ehhez adta meg az önkormányzat 
kérelmükre tulajdonosi hozzájárulását, illetve felkéri a 
tulajdonostárs Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a 
kérelemmel kapcsolatban hozott döntést vizsgálja felül.  

A tűzoltóság gépjárműparkja korszerűsödött az elmúlt 
időszakban, ezért két, korábban használt gépjárműfecskendőjüket 
értékesíteni szeretnék, melyhez tulajdonosként szintén szükség van 
az önkormányzat hozzájárulására. A képviselő-testület ezt a kérelmet 
is támogatta és értékesítésre jelölte ki a járműveket.  

A közművelődési feladatot ellátó intézmények is számot adtak 
programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról pénzügyi és szakmai 
szemszögből egyaránt. A képviselő-testület a Békefi Antal Városi 
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal 
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház beszámolóját is elfogadta az 
elmúlt évre vonatkozóan.  

A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött 
kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálatra és elfogadásra 
került. A képviselő-testület támogatta a Football Club Zirc 
Sportegyesület Alkotmány utcai sporttelep üzemeltetésével 
kapcsolatos beadványát, a megállapodás-tervezet pedig a következő 
ülésén kerül megtárgyalásra. A létesítmény a futballklub 
üzemeltetése mellett is használható lesz bárki számára változatlan 
feltételekkel.  

A Bakonybél és Zirc települések által kezdeményezett, már 
tizennégy bakonyi önkormányzat csatlakozását eredményező 
turisztikai együttműködési megállapodás is jóváhagyásra került, 
melynek célja, hogy újrapozícionálja, egységessé tegye a Bakonyt egy 
új márka bevezetésével.  

Az önkormányzat az idei évben is részt vesz együttműködő 
partnerként a már ötödik alkalommal megszervezésre kerülő 
Bakonyi Vágta rendezvényben, amely a Nemzeti Vágta regionális 
elődöntője. A képviselő-testület másfél millió forinttal támogatja az 
eseményt.  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi 
szociális feltételrendszerének felülvizsgálata is megtörtént. Ehhez az 
ösztöndíjrendszerhez az önkormányzat már régóta csatlakozik, 
havonta 3-12 ezer forintos támogatást lehet biztosítani a 
felsőoktatásba felvételt nyert vagy már abban tanuló diákok számára, 
amit kiegészít az állami támogatás összege. Az ösztöndíj 
megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető 
figyelembe, az kizárólag a szociális helyzet alapján ítélhető meg. 
„Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek a havi nettó jövedelme 
vagy a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj 
legkisebb havi összegének négy és félszeresét” – áll a pénzügyi 
bizottság javaslatával elfogadott szabályzatban.  

A képviselő-testület arról is döntést hozott, hogy a tulajdonában 
álló, Alkotmány u. 1/C. szám alatti, 655 négyzetméter területű 
társasházi ingatlant, a „Kisóvoda” épületét – három helyiség 
kivételével – értékesítésre jelöli ki és nyílt versenytárgyalásos 
pályázatot hirdet a független értékbecslő által megállapított 45 800 
000 forintos kiinduló minimális vételáron.  
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL  
 

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki a 2019. évi 
Európai Parlamenti képviselők választását. 
 
Zirc városban az előző éveknek megfelelően 7 szavazókör fog működni 
ezen a napon, melyről a választópolgárok a Nemzeti Választási Iroda, 
illetve a Helyi Választási Iroda értesítőjéből értesülhettek és 
értesülhetnek, hogy melyik szavazókör névjegyzékében szerepelnek. 
 
Fontos változás  az előző évek „választásaihoz” képest, hogy a Zirc, 
Bajcsy-Zs. u. 9. szám alatti „Idősek Otthona” épületének (004. sz. 
szavazókör) felújítása miatt e szavazókörnek névjegyzékében szereplő 
választópolgárok a József A. u. 1. szám alatt elhelyezkedő „Városi 
Könyvtár” épületében szavazhatnak.  
 
Jogszabályi változás alapján a mozgóurna kérelmek előterjesztésében is 
változás következett be az alábbiak szerint:  
A mozgóurna iránti kérelmet  
a) a Helyi Választási Irodához  

aa) levélben (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten (www.valasztas.hu honlapon keresztül) 
legkésőbb május 22. (szerda) 16.00 óráig, 
ab) személyesen (Zirci Közös Önkormányzati Hivatal – 8420 Zirc, 
Március 15. tér. 1.) vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 
(www.valasztas.hu honlapon keresztül) legkésőbb május 24. 
(péntek) 16.00 óráig, 
ac) május 24.-én (péntek) 16.00 órát követően ügyfélkapus 
azonosítással interneten (www.valasztas.hu honlapon 
keresztül) május 26.-án (vasárnap) 12.00 óráig  

b) az illetékes (szavazóköri névjegyzék szerinti) Szavazatszámláló 
Bizottsághoz meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, május 26.-
án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani. 
 

A mozgóurnát kérő választópolgár 2019. május 24.-én (péntek) 16.00 
óráig kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik 
címre kapjon mozgóurnát, vagy a korábbi igényelt mozgóurna helyett 
mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson. 
 
A külképviseleti névjegyzékbe vétel és annak módosítása május 17.-
én (péntek) 16.00 óráig kezdeményezhető, visszavonása május 22.-én 
(szerda) 16.00 óráig történhet meg. 
A Magyarországon belül történő átjelentkezési kérelmeket és azok 
módosításait május 22.-én (szerda) 16.00 óráig, az átjelentkezés 
visszavonására a benyújtásától függően május 22.-én (szerda) és 
24.-én (péntek) 16.00 óráig van lehetőség (bővebb információ: 
www.valasztas.hu). 
 
Fontos!  
1.) A szavazás leadásához a Személyi azonosítás szükséges! Pl. 
érvényes személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, stb. és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (melyen a természetes személy 
„személyi azonosító jele = régi személyi szám) szerepel. 
2.) Érvényes a szavazólap, ha egy jelölt mellett szereplő körben 
TOLLAL írt „X” vagy „+” jel (két vonal egymást egyszer metsző 
jelölése), függetlenül attól, hogy van-e a bármelyik másik jelölt 
jelölése mellett bármilyen jelölés (akár egy másik körben) a 
szavazólapon. Pl. firka, kihúzkodás, vagy bármilyen más 
„kommentálásra” szolgáló felirat. 
3.) A szavazófülke használata ajánlott, azonban nem kötelező. 
(Kérjük, ne vegye zaklatásnak, ha erre az SZSZB felhívja a 
figyelmét!) 
4.) Egyszer lehetősége van a választópolgárnak arra – mielőtt a 
szavazólapját az urnába bedobja – hogy az SZSZB-nek jelezze, 
hogy elrontotta, ekkor a rontott szavazólap elvétele  és elkülönítése 
(későbbiekben jegyzőkönyvben történő feltüntetés) mellett 
lehetőséget kap egy új szavazólap kitöltésére. 
 
 

Bereczkiné Papp Krisztina 
Helyi Választási Iroda Jogi és Informatikai Vezető-helyettes 
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Fejlesztették a védőnői szolgáltatást 
 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A polgármester beszélt a védőnői szolgálat nagy 

múltjáról is, több mint száz évvel ezelőtt jött létre 
Magyarországon szervezeti formában az anyák és a 
csecsemők védelmi rendszere. Hozzátette, akkor is egy 
régi történetről beszélhetünk, ha saját életünkre tekintünk 
vissza, hiszen már megszületésünk előtt találkozhatunk a 
védőnők támogató segítségével. Reményét fejezte ki, hogy 
a nagy múltú szervezet ezt a létesítményt is eredményesen 
tudja majd használni, azt a hivatást, amit a védőnők 
választottak, korszerűbb infrastrukturális és technikai 
háttérrel tudják ezentúl ellátni a Zirc és környékbeli 
családok, gyermekek, anyák érdekében.  

Köszönetét fejezte ki a pályázat elkészítésében, a 
projekt eredményes lebonyolításában közreműködőknek, 
a kivitelezőknek és a társasház minden tulajdonosának, 
lakójának a helyenként nagyobb hanghatással járó 
kivitelezési munka során tanúsított türelmükért.  

Az állam rendkívül jól bevált szolgáltatásának nevezte 
a védőnői szolgáltatást dr. Kovács Zoltán, térségünk 
országgyűlési képviselője. Hozzátette, jóval több ez, mint 
szolgáltatás. „Valami olyasféle elhivatottság, amit mi, akik 
kívülről látjuk ezt a tevékenységet, nem is tudjuk igazán 
érdemben megfogalmazni. A hivatás és a gyermekek iránti 
elkötelezettség jellemzi a védőnőket, hiszen a legfontosabb 
mindannyiunk számára a család, és hogy a gyermek 
miként fejlődik, az egy örök aggodalmaskodás az 
édesanyák részéről. A védőnők megnyugtatják őket, hogy 
minden rendben van, ha pedig probléma merül fel, 
segítenek.” 

Térségünk országgyűlési képviselője azt is 
hangsúlyozta, hogy a védőnők nem csak ezen a területen 
végzik ezt a szép, ugyanakkor nehéz, felelősségteljes 
feladatot, hanem részei az önkormányzati 
jelzőrendszernek is. Mindez azt jelenti, hogy ahol 
veszélyeztetett gyermek van vagy nehéz sorsú szülők 
élnek, és bajba kerülhet egy kisgyermek, a védőnőknek 
nagy a felelősségük, hogy mi lesz a sorsa a jövőben az 
érintett gyermeknek. Éppen ezért minden tiszteletet 
megérdemelnek azok, akik ezt a munkát végzik. 
Hozzátette, ehhez a megfelelő feltételek is szükségesek, s 
ezzel a fejlesztéssel méltó körülmények közé került a 
védőnői szolgáltatás. Gratulált, s azt kívánta: „Használják 
egészséggel ezt az épületet!”.  

A köszöntő gondolatokat követően Nagyné Fáró 
Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetője, Ottó Péter polgármester és dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési képviselő jelképesen is megnyitották 
az új teret, majd Bérczi L. Bernát apát megszentelte azt.  

Az új teremben Nagyné Fáró Katalin intézményvezető 
vetítőképes előadás során mutatta be a projektet. A Zirci 
Járás Önkormányzati Társulás intézménye, a Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ keretében működő védőnői 
szolgálat az anya, gyermek és csecsemővédelem keretében 
biztosítja a védőnői ellátást a zirci járás tíz településén.  

A védőnőknek már eddig is helyet biztosító 
Egészségház eddig kihasználatlan tetőterében új 
előadóterem és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra 
annak érdekében, hogy a térségi védőnői feladatellátás 
fejlődni tudjon és a megelőzési tevékenység, iskolai 
egészségügyi szolgálat csoportos ellátása lehetővé váljon. 
A projekt keretében akadálymentes parkoló is létesült és 
felújításra került az Egészségház előtti parkoló. Nagyné 
Fáró Katalin a védőnőktől kapott visszajelzések alapján 
örömmel jelentette ki, hogy jobb hangulatban végzik a 

munkájukat. Az intézmény vezetője köszönetét fejezte ki 
Zirc Városi Önkormányzatnak, hogy nemcsak erkölcsi, 
hanem anyagi támogatást is nyújtott a projekt 
megvalósításához.   

Az újonnan kialakított előadóterem és a beszerzett 
demonstrációs eszközök együttesen alkalmassá teszik a 
védőnői szolgálatot a tevékenység bővítésére, továbbá a 
beszerzett járművekkel – gépkocsi, illetve kerékpárok – a 
térségi településeken lakók ellátására. 
 

 
 
Már használják a védőnők a projekt keretében beszerzett 
kerékpárokat, a környezetbarát közlekedést is előtérbe helyezve. 
Petrovics Ilona vezető védőnő indul két keréken a munkavégzésre  
 

Az előadás után a védőnők tájékoztatást adtak arról, 
hogy az új helyiségekben lehetőség lesz többek között 
terhes-torna, szülés-előkészítő tanfolyamok, 
babamasszázs tanfolyamok elvégzésére. A programok 
részleteit a plakátokon megismerhetik majd az 
érdeklődők. Az iskola-védőnők szűrővizsgálatokat 
végeznek, nyomon követik a diákok egészségügyi 
állapotát, prevenciós, egészségre nevelő előadásokat 
tartanak számukra. Elmondták, hogy a pályázat keretében 
beszerzett szemléltető eszközökkel színesebbé tudják tenni 
a programokat.  

Végül az új eszközök is bemutatásra kerültek, s akinek 
kedve tartotta, ki is próbálhatta azokat. 
 

 
 

kg 
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Nemzeti identitásunkat őrzik meg 
 
Városunk adott otthont a Német Nemzetiségi Óvodák 8. 
Tánctalálkozójának a Zirci Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde szervezésében és rendezésében. Tizennégy 
helyről érkeztek a megyéből óvodai tánccsoportok, hogy 
megmutassák tudásukat.  
 

A találkozó résztvevőit Kovács Mónika, a házigazda intézmény 
vezetője köszöntötte az óvoda újonnan kialakított, hamarosan 
hivatalosan is átadásra kerülő tornatermében. Kiemelte, hogy egy 
nagy hagyományokkal rendelkező programnak ad helyszínt a zirci 
óvoda, melyen összesen tizenhét csoport bemutatkozását kísérhetjük 
figyelemmel. – Nagy örömmel fogtunk e program megszervezésébe, 
hiszen minden nemzetnek csak akkor van jövője, ha olyan utódokat 
nevel, akik megőrzik nemzeti identitásukat és édes anyanyelvüket. 
Különösen igaz ez a nemzetiségi hagyományok és nyelvismeret 
továbbadására – mondta az intézményvezető.  

Beszélt arról is, hogy a rendezvény célja a német nemzetiség 
nyelvének, kulturális hagyományainak, szellemi és tárgyi 
örökségének méltó ápolása, amivel hozzájárul Magyarország 
kulturális sokszínűségének megtartásához. Támogatóként ebben volt 
segítségükre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Zirci Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzat és Zirc Városi Önkormányzat. A program 
megvalósulását támogató szervezetek képviselőit külön köszöntötte 
az intézmény vezetője.  

A rendezvényt Hédl József, a Zirci Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke nyitotta meg. Örömét fejezte ki, hogy Zirc 
adhat helyet a találkozónak, és hogy ilyen szép számú résztvevőt 
köszönthetnek városunkban. Emlékeztetett, hogy tavaly ünnepeltük 
Zirc újraalapításának 300. évfordulóját, a fellépő csoportok pedig 
őseink hagyományát, kultúráját, nyelvét adják elő. A műsort Vajcsné 
Győri Éva német nemzetiségi óvodapedagógus – aki egyben a helyi 
nemzetiségi önkormányzat képviselője is – vezette két nyelven. A 
csoportok bátran léptek színpadra, s mutatták meg azt, amit nevelőik 
gondosan megtanítottak nekik. Ajkarendekről, Bakonynánáról, 

Bakonyjákóról, Herendről, Kislődről, Lókútról, Magyarpolányból, 
Márkóról, Nagyvázsonyból, Olaszfaluból, Tótvázsonyból, Úrkútról, 
Veszprémből és Zánkáról érkeztek tánccsoportok a Bakony 
fővárosába. A műsort a házigazda Zirci Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde két német nemzetiségi csoportjának fellépése zárta keretbe. 
A közönség együtt élt az előadásokkal, vastapssal jutalmazták a 
produkciókat, s amikor a különféle sváb népviseletbe bújt táncoslábú 
gyermekseregek integettek, ők természetesen visszaintegettek.  

Mint azt megtudtuk, a rendezés lehetőségét minden évben más 
óvoda kapja, amit egy vándorbot szimbolizál. Erre ráköthetik a 
szalagjukat a szervező intézmények. A vándorbotot az úrkúti 
óvodának adta tovább a zirci, s nagyon sok sikert kívántak nekik a 
szervezéshez. 

Minden fellépő csoportot megjutalmaztak, s vendégül láttak a 
szervezők. Kísérőprogramként népi játszóház, kézműves 
foglalkozások, udvari ügyességi játékok várták a találkozó 
résztvevőit, s a népi élet tárgyi emlékeit bemutató kiállítást is meg 
lehetett tekinteni. (kg) 

 
 

A kitelepítés megrengette a jogállamiság alapját – KÖNYVBEMUTATÓ  
 
A lókúti származású Pillerné Auer 
Katalin „Göröngyös utam a 
Bakonyalján” című, a bakonyi 
svábok kitelepítésének 
megpróbáltatásairól szóló könyvét 
mutatták be a Békefi Antal Városi 
Könyvtár közművelődési termében.  
 
A könyvet Kanyár Erika ny. középiskolai 
tanár, író mutatta be, akinek szintén van 
lókúti kötődése, és könyvet is írt a 
kitelepítések témájában „Sváb golgota” 
címmel. Az előadó bevezetésként 
általánosságban beszélt a magyarországi 
svábok kitelepítéséről, amely a második 
világháborút követő években zajlott le. Az 
eltelt idő távlatában másként emlékeznek 
a magyar történelem egyik sorscsapására, 
arról is megoszlanak a vélemények, hogy 
vajon kik is kezdeményezték a 
kitelepítéseket. A kutatások azt igazolják, 
hogy Magyarország ideiglenes kormánya 
kezdeményezte, amely „csodaszernek” 
tekintette a kitelepítést, úgy gondolták, 
hogy hazánk bel- és külpolitikai gondjaira 
megoldást jelent. Az 1945 elején lezajlott 
Potsdami Konferencián hozott döntés 
adott a magyar kormánynak engedélyt 
arra, hogy „a magyarországi németeket 
humánus módon Németországba 
telepítse”. Az 1946-os belügyminisztériumi 
rendelet szabályozta a kitelepítéseket, 
felállították a Népgondozó Hivatalt, amely 
lebonyolította mindezt. Humanitásnak 
azonban helye nem volt, a jogtalanság, 
törvénytelenség, embertelenség 
megrengette a jogállamiság alapját. 
Voltak, akik mentesülhettek a kitelepítés 

alól – a németség mintegy tíz százaléka –, 
de az is dilemmát okozott, hogy kik 
eshetnek ebbe a kategóriába. Azok 
kerültek rá elsőként a listára, akik az 
összeírás során német anyanyelvűnek 
vallották magukat. A kitelepítettek 50-70 
kiló batyut vihettek magukkal, ezzel a lelki 
teherrel a vállukon kellett elhagyniuk 
otthonukat, hazájukat.   A helyzetet tovább 
nehezítette, hogy a szomszédos államok 
precedensnek tartották a magyarországi 
kitelepítést, a szlovákok például a 
kölcsönös lakosságcserét kényszerítették 
ki a magyar kormánytól. Az előadó sorolta 
a döbbenetes adatokat: 185 000 német 
nemzetiségűt fosztottak meg 
állampolgárságától, valamint ingó és 
ingatlan vagyonától. A könyv 
azt is elmeséli, hogy milyen 
mostoha körülmények fogadták 
az éhező és romokban heverő 
Németországban az odaérkező 
magyarokat. Vagyonuktól is 
megfosztották őket, összesen 
248 000 ezer kataszteri hold 
került a magyarországi 
németektől a magyar állam 
tulajdonába. Sokáig nem 
nagyon lehetett erről a 
történelmi eseményről 
beszélni, de manapság már sok 
aspektusa vált ismertté a 
nyilvánosság előtt. Sokat kellett 
várni arra is, hogy a magyarországi 
németek elhurcolásának napját 
Emléknappá nyilvánítsák: 2012-ben 
hozott határozatot a polgári kormány, az 
Emléknap dátumának pedig január 19-ét 

jelölte ki: 1946-ban ezen a napon 
kezdődött meg a magyarországi németek 
elhurcolása, amely aztán 1948-ig eltartott.   
Csaba Lilla, a házigazda intézmény 
munkatársa részleteket olvasott fel a 
könyvből, miközben archív képeket 
vetítettek be a kitelepítésekről. Az első 
felolvasás a kényszermunkáról szólt, 
amely – mint azt az előadótól megtudtuk – 
a kitelepítéseket előzte meg a sváb 
falvakban. Majd a kitelepítés 
megpróbáltatásairól szóló 
visszaemlékezést hallgatta döbbent 
csendben a közönség. Pillerné Auer 
Katalin, a könyv szerzője Németországba 
került, először mostoha, majd egy kicsit 
jobb körülmények közé. Olyannyira 

gyötörte a honvágy, hogy 
elindult vissza a hazájába, s 
szerencsésen meg is érkezett. 
Azonban itthon nem lelt 
nyugalomra, a kitoloncolás 
veszélye fenyegette, ezt a 
félelemmel beárnyékolt 
időszakot is megörökítette.  
Az előadást követően 
kérdések feltevésére is nyílt 
lehetőség, ám ahogyan a 
közönség soraiból frappánsan 
megfogalmazták: – Sok 
kérdést itt nem lehet feltenni, 
olvasni kell! A könyvet 
mindenkinek ajánlja a 

figyelmébe Kanyár Erika, aki végül arra is 
felhívta a figyelmet: írják le az emberek az 
emlékeiket, hogy azok az utókor számára 
is megismerhetővé váljanak. (kg)

A képen a bakonynánai óvoda Napraforgó csoportjának fellépése 
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Civil tájékoztató fórumot tart a Veszprém Megyei Civil 
Hálózatért Közhasznú Egyesület a cégkapu használatával és a 
számviteli beszámoló elkészítésével kapcsolatos tudnivalókról 
Zircen, a Művelődési Házban (Alkotmány u. 14.), május 15-én 
(szerdán) 16.00 órai kezdettel.  
 
 
XIX. Egyházzenei Kórustalálkozó a Bazilikában május 24-
én (pénteken) 14.00 órai kezdettel.  
 
 
HŐSÖK NAPJA – Koszorúzással egybekötött megemlékezés a 
Hősök emlékművénél, május 25. (szombat), 10.00 óra.  
 
 
ZIRC VÁROSI GYERMEKNAP az Alkotmány utcai 
rendezvényterületen május 25-én (szombaton).  
 
Apróságok délelőttje a Művelődési Házban  
10.30: Ringató zenés családi foglalkoztató Rábaközi Ritával  
 
Családok délutánja a szabadban 14.00-18.00 óráig: 
 interaktív színpadi műsorok, tréfás vetélkedők, bohócok, 

mesejáték a Pódium Színház közreműködésével 
 kézműves programok, arcfestés és ügyességi játékok a Zirci 

Családháló.pont Csoport közreműködésével 
 mezőgazdasági gépek a Bakony-Agro Kft. közreműködésével 
 habparty a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 

közreműködésével 
 BabaKuckó-sátor, kosaras hinta, népi játékpark, ugrálóvár 

 
Esőhelyszín a Művelődési Ház.  

Nemezes Nap a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves 
Alkotóházban május 25-én (szombaton). Övtáskát vagy 
benemezelt üveget lehet készíteni. A program részvételi díjas, 
jelentkezni május 20-ig a következő elérhetőségeken lehet: 
regulyantal.muzeum@gmail.com, 06-30-237-64-93  
 

 
 „Tájképeket, virágokat fest az én ecsetem” címmel nyílt 
kiállítás Kecső Lajosné alkotásaiból a Békefi Antal Városi 
Könyvtár közművelődési klubtermében. A tárlat 2019. június 
8-ig tekinthető meg. A kiállítás-megnyitóról bővebben következő 
számunkban olvashatnak.  
 
 
KREATÍV PÁLYÁZATOK ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 
 
A „Bakonyi bükkösök élővilága” címmel hirdet 
pályázatokat az MTM Bakonyi Természettudományi 
Múzeuma iskolások részére.  
 
A rajzpályázatra általános iskolások jelentkezését várják, az 
alkotásokat a pályázat címében megadott témában, tetszőleges 
technikával A/4 vagy A/3 méretben lehet elkészíteni. A 
pályaműveket 2019. június 7-ig lehet leadni a kitöltött 
pályázati adatlappal együtt – mely letölthető a múzeum 
honlapjáról – a pályázat kiírójának postacímére: 8420 Zirc, 
Rákóczi tér 3-5. Az eredményhirdetésre és díjátadóra, valamint a 
legjobb művekből készített kiállítás megnyitójára június 22-én 
(szombaton), a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében kerül 
sor. A „Bakonyi bükkösök élővilága” témában videópályázatot is 
hirdet a múzeum felső tagozatosok és középiskolások számára. 
Erről bővebb információ a 06-88-575-300-as telefonszámon.  

 
 

MERIDIÁNTORNA AZ ÚJ VÉDŐNŐI TEREMBEN HIRDETÉS
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Emlékezés a holokauszt 23 zirci áldozatára 
 

Az auschwitzi haláltáborba 1944 júniusa és decembere 
között Zircről elhurcolt huszonhárom zsidó 
polgártársunkra emlékeztünk a holokauszt 75. 
évfordulóján. Az emlékülésre a Városházán, a Bakonyi 
Finnbarátok Köre Egyesület szervezésében került sor.  
 

Az emlékezőket a szervező egyesület részéről Németh István 
köszöntötte, majd bevezetésként a Schindler listája című filmből 
láthattunk egy rövid részletet.  

„Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy 
elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, s míg 
balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, befonták életét vad 
kényszerképzetek” – Radnóti Miklós „Töredék” című versének 
részletével kezdte beszédét Vörös Kálmán önkormányzati 
képviselő, bizottsági elnök.  

Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét idézve 
elmondta, „történelmünk legsötétebb korszakai akkor 
következtek be, amikor az emberiség egy része megfeledkezett 
saját múltjáról, évezredes hagyományairól, alapértékeiről, 
Istenbe vetett hitéről, s úgy gondolta, önös önző érdekei alapján 
maga veheti át a világ irányítását”. A szónok felidézte a 
történelmi hátteret, mint mondta, az akkori állam 
jogszabályokkal szorította ki polgárai egy részét a gazdasági, 
politikai életből, a javaiktól megfosztva állati körülmények közé 
zárta, majd átadta a német megszálló hatalomnak, amely a 
határainkon túli megsemmisítő táborokba szállította őket. 
Hozzátette, ez az állami eszközökkel végrehajtott tömeges 
kirekesztés egyedülálló a magyar nemzet történelmében, és 
váratlan is volt az átélőknek, hiszen a magyar történelem 
elsősorban a befogadás, az etnikai, vallási sokszínűség ezeréves 
történelme.  

 

 
Vörös Kálmán önkormányzati képviselő emlékezőbeszéde a Városházán 
 
Felhívta a figyelmet, hogy az áldozatok mellett azokra is 

emlékezni kell, akik emberek maradtak az 
embertelenségben, segítették, mentették az 
üldözötteket, mindannyiunk példaképeivé 
válva. „Sorsuk azt bizonyítja, hogy ha az 
emberiség megtartja értékeit és cselekedeteikkel 
a szeretet vezérli, képesek vagyunk csodákat 
végrehajtani a legszörnyűbb időkben is. Meg 
kell ismertetnünk a következő nemzedékkel a 
példaértékű hősök tetteit, mert csak így 
biztosíthatjuk, hogy az emberiség ne térjen le az 
igaz útról, ne vegyék át újra az irányítást az 
istentelen és embertelen eszmék, és ne 
ismétlődjenek meg a huszadik század nagy 
tragédiái. Ami 1944-ben Magyarországon 
megtörtént, az a tagadása mindannak, amire 
Európa és hazánk épült, és amire büszkék 
lehetünk. És igen, újra büszkék lehetünk arra, 
hogy jelenleg Magyarországon virágzó 
kulturális és hitéletben, biztonságban élhetnek egymás mellett 
zsidók és nem zsidók. A holokauszt a zsidó-keresztény alapokon 
álló nyugati civilizáció tagadásának a következménye, ugyanis a 

zsidó és keresztény erkölcsi tanítás az emberi életet szentnek 
tekinti, ez él tovább a szabadságjogok eredeti deklarációjában is”.  

    

 
Ottó Péter polgármester és Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre 
Egyesület elnökének főhajtása a zirci zsidó temetőben, miután elhelyezték az 

emlékezés kövét a holokauszt zirci áldozatainak a tiszteletére 
 

Az önkormányzati képviselő beszélt arról is, hogy a magyar 
közvélemény évtizedekig kizárólag zsidóügyként kezelte a 
holokausztot, majd a kilencvenes évektől fokozatosan közügy 
lett. 2001. április 16-tól minden évben megemlékezünk a 
holokauszt magyar áldozatairól, amely az 1944-es kárpátaljai 
deportálások kezdetének idejéhez kötődik. Az auschwitzi 
haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel, ennek emlékére az 
ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jén január 27-ét a 
holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 
Az egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozza az emlékezés 
és a tanítás kötelességét. 2014-ben emlékévet szerveztek a 
magyar holokauszt emlékére és a polgári kormány zéró 
toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen. Az emlékévben 
Zircen is sor került egy megemlékezésre a zsidó temetőben, 
amely példás összefogással újult meg és végre méltó helyen 
nyughatnak az ott eltemetettek. „Áldott leszel a városban és 
áldott leszel a mezőn” – idézte Vörös Kálmán akkor és most is 
Mózes ötödik könyvét, majd hozzáfűzte: „Szüleink és 
nagyszüleink is jó szívvel emlékeztek annak idején a köztünk élő 
zsidó polgárokra, tiszteletben és szeretetben éltek együtt, és ha 
kellett, segítették egymást. Most mi is emlékezzünk a valaha 
köztünk élőkre és tanuljunk a történelemből.” 

Az emlékező gondolatokat követően Répás József zirci lakos, 
a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület tagja tartott vetítőképes 
előadást, amely mélyrehatóan ismertette a tragédia történelmi 
hátterét és részletesen kitért a helytörténeti vonatkozásokra is. 
Kutatásai nyomán megismerhettük az érintett zirci zsidó 
családok történetét, hol laktak, mivel foglalkoztak.  

A műsort szavalatok 
tették még bensőségesebbé 
Wenczel Zsuzsanna és 
Ujvári Ivett előadásában. 
Stenger Katalin a 
huszonhárom zirci áldozat 
nevét, életkorát olvasta fel.  

Zárásként egy újabb 
részletet láthattunk a 
Schindler listája című 
filmből, melyben a 
megmenekült zsidók és 
leszármazottaik elhelyezik 
az emlékezés köveit 
megmentőjük síremlékén.  
Az emlékezés a zirci 
izraelita temetőben 
folytatódott, ahol a 

polgárok csendesen, a sírkertet átjáró halk zeneszó kíséretében 
elhelyezték köveiket az áldozatok emlékére.  (kg)

Kép forrása: Répás József 
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Életmentés az igazi hivatása 
 
A „2018. év Zirc Város Mentőse” kitüntetést 
adományozta Zirc Városi Önkormányzat Dudás Gyula 
mentőtiszt részére elmúlt évi kiemelkedő 
teljesítményének elismeréseképpen. A kitüntetés 
átadására a képviselő-testület áprilisi ülésén került sor.   
 

Dudás Gyula 1959-ben született Sátoraljaújhelyen. 1982-
től vesz részt hivatalosan a rászorulók mentésében. Karrierje 
során sokfelé megfordult az országban: szolgálatot teljesített 
többek között Balatonfüreden, Pakson, Budapesten, Siófokon, 
majd 2009. szeptember 1-jén a zirci mentőállomásra került. Az 
eltelt idő alatt a mentési tevékenység mellett folyamatosan 
képezte magát: 1986-ban ápoló-szakasszisztensi, ’87-ben mentő-
szakápolói képesítést, ’92-ben pedig mentőtiszti diplomát 
szerzett. 37 éve végzi hivatását, szakterülete a prehospitális-
betegellátás. Ez idő alatt számtalan esetben bizonyította, hogy az 
életmentés számára igazi hivatás. Dudás Gyula munkájával, 
hitvallásával az egész bajtársi közösség számára példát mutat. 
Rendkívüli tapasztalatát önzetlenül megosztja kollégáival, 
emellett csapatjátékos, a kollektíva egyik összetartó erejét adja. 
Nehéz hivatása mellett az élet egyéb területein is szereti a 
kihívásokat, hiszen négy gyermek édesapja – ami önmagában is 
egy nagy feladat. 

„Egy súlyos baleset, egy menthetetlen beteg utolsó 
pillanatainak a megélése rendkívüli lelki teher az ember számára. 
A feladat nehéz és összetett: segíteni kell a rászorulókon fizikai 
síkon, stabilizálni egy beteget, megóvni valakinek az otthonát. 
Mindemellett a rászorulók lelki támaszt is igényelnek, hiszen 
sokszor éppen életük legnagyobb traumájának pillanatait élik 
meg. Az ember nem arra lett teremtve, hogy életvitelszerűen 
traumák sorozatának részese legyen, és nekik helyt kell állni 
sokszor a nap huszonnégy órájában. Mindegy, hogy milyen lelki 

vagy fizikai állapotban, a legjobb tudás szerint kell ellátni a 
munka gyakorlati részét és empátiával fordulni a rászorulók felé, 
hiszen egy-két jó szóval a reményt ajándékozzák nekik ilyenkor” 
– hangzott el Varga Zita bizottsági elnök méltató beszédében. A 
legtöbb mentős, rendőr vagy tűzoltó esetenként is kitüntetést 
érdemelne, bár sokszor az áldozat őszinte köszönete többet ér, 
mint az általunk adható legnagyobb elismerés – tette hozzá.   

Majd a lakosság és az önkormányzat nevében is 
megköszönte az áldozatos szolgálatot a sürgősségi feladatot 
ellátó szervezetek dolgozóinak. Ezt követően Ottó Péter 
polgármesterrel együtt átadta a „2018. év Zirc Város Mentőse” 
kitüntetést Dudás Gyula mentőtiszt részére.  (kg) 

 
 

Segítenek a problémán, de 
nem támogatják a migrációt 
 
Lakossági fórumot tartott Zircen a Fidesz-KDNP a 
közelgő európai parlamenti választásokkal 
kapcsolatban, melynek szerintük minden eddiginél 
nagyobb tétje van. 
 
Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője 
köszöntötte az érdeklődő állampolgárokat és az előadót, Kovács 
Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős 
államtitkárt. Az előadó kiemelte, hogy a május 26-ai európai 
parlamenti választásoknak nagy tétje van. A kormányzó párt 
célul tűzte ki, hogy megállítsa a bevándorlást, ezt pedig úgy 
szeretnék elérni, hogy olyan képviselőket küldenek az Európai 
Unióba, akik megvédik azt a kultúrát, amiben ma is élünk. 
Hozzátette azt is, hogy az Európai Unió intézményeinek a 
jelenlegi vezetői bevándorláspárti álláspontot foglalnak el. Az 
előadó a Századvég felméréseire hivatkozva elmondta, hogy az 
európai emberek számára ma a legnagyobb problémát és kihívást 
a migráció, s ennek következményei jelentik. Különösen igaz ez 
azokra az országokra, ahol terrorista cselekmények történtek. A 
bűnügyi statisztikák jelentősen romlottak azokban az 
országokban, ahol a migráció komoly gondot jelent. Kovács 
Zoltán úgy véli, a bevándorlással a közbiztonság veszélyben van 
és az európai identitás megtartása forog kockán, mert a 
bevándorlók más vallást, világnézetet képviselnek. Beszélt arról 
is, hogy Magyarország megoldási javaslatot is letett az Európai 
Unió asztalára, e szerint aktívan fel kell lépni a migráció ellen és 
minden olyan biztonsági intézkedést bevezetni, amire mód van. 
A kerítés megépítése a határon azt jelentette, hogy a napi 
jelentések szerint nincs illegális határátlépés, illetve az erre 
irányuló kísérleteket is sikerült megakadályozni. Fontosnak 
tartják egyúttal, hogy odavigyék a segítséget, ahol a probléma 
gyökeredzik, így létrehozták a „Hungary helps”, azaz a 
„Magyarország segít” programot. (kg) 

Az éneklés közös élménye 
 
Szakos Csaba evangélikus lelkész vezetésével a 
Bakonytamási Énekkar adott műsort Zirc város főterén, 
április 26-án, pénteken. Mint azt megtudtuk, a kórus célja, 
hogy a templomi keretekből kilépve, a legforgalmasabb 
szabadtéri helyszíneken mutatkozzon be, ezzel is nyitni szeretne 
a településen élők felé, megajándékozva őket egy énekcsokorral a 
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan. Bakonytamási, Sikátor, 
Veszprémvarsány és Bakonyszentlászló után városunk az ötödik, 
befejező állomása volt ennek a kis koncertsorozatnak. Szép 
tavaszi időben közel félórás műsort adtak, s vallják, hogy a közös 
élmény gazdagít, megelevenít és feltölti a lelkünket. Reméljük, 
hogy a bemutatkozó fellépést követően többször is eljön majd az 
énekkar Zircre, és sokan részesei lesznek a közösségi élménynek 
– csendesen hallgatva vagy együttdalolva.  
 
 

Könyörgés a jó termésért 
 
Búzaszentelést tartott a Bakonybéli úti keresztnél a 
Zirci Katolikus Egyházközség április 28-án, vasárnap. 
Imrefi Mór plébános atya mondott áldást. A római 
katolikusoknál szokás, hogy búzaszentelést, búzaszentelő 
körmenetet tartanak, amely egyfajta könyörgés a földek jó 
terméséért és a természeti csapások elhárításáért. A népszokás 
ideje a római katolikusoknál Szent Márk napjához, április 25-
éhez kapcsolódik, de magának a szertartásnak nincs kapcsolata 
az evangélista szent ünnepével. Bár a körmenet neve 
búzaszentelő, a vetés minden fajtáját, a fákat és a szőlőket is 
megáldják ilyenkor.  A Bakonybéli úti keresztet és környezetét 
sok más szakrális és egyéb történeti emlékünkkel együtt a Zirci 
Országzászló Alapítvány gondozza, kezük munkájának 
gyümölcse jól látszik, s reméljük, a gazdák szorgalmának 
gyümölcse is beérik az áldással, imádsággal.

 

Dudás Gyula mentőtiszt a „Zirc Város Mentőse” elismerő oklevéllel 
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Így festettük a Pintér-
hegyi tanösvényeket 

 
Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület újabb vállalásának 
köszönhetően áprilistól új szolgáltatásokkal bővült a 
Zirc környéki turisztikai infrastruktúra: jelzett utakon 
járhatjuk végig a Pintér-hegyi tanösvényt és az 
Erdészeti tanösvényt. 
 

Egyesületünk tavaly november elején kapott felkérést a 
Cartographia térképkiadó szerkesztőjétől, aki többek között a 
turistatérképeink gazdája is, hogy helyezzünk el jelzéseket a 
Pintér-hegyi tanösvénynek legalább a csomópontjaiban, mert 
jelzések nélkül gyakorlatilag nem követhető, hiába van számos, 
informatív tábla felállítva az útvonal mentén. Azt a legtöbben 
tudtuk, hogy létezik a Pintér-hegyi tanösvény, hiszen például öt 
éve, a Zirc30 Pintér5 útvonalának festésekor is érintettük a 
tanösvény-táblákat. Az azonban csak a tanösvény-útvonal 
bejárásakor és felmérésekor vált egyértelművé, mi a tanösvény 
pontos útvonala, illetve hogy a Pintér-hegyi tanösvényhez 
kapcsolódóan létezik egy Erdészeti tanösvény is. A bejárás során 
olyan helyekre is eljutottunk az ösvények nyomvonalán, 
amelyeket valószínűleg Zircen is csak kevesen ismernek. 

A bejárások eredményeként a Pintér-hegyi tanösvény teljes 
hossza 5,1 km-nek adódott. A tanösvény mellett 19 információs 
tábla áll, plusz egy elpusztult egykori tábla. Az Erdészeti 
tanösvény 1500 m hosszú, nyolc információs táblával (plusz két 
elpusztult, egykori tábla). 

A helyzetfelmérést követő egyeztetéseken a tanösvények a 
kék "T" (Pintér-hegyi tanösvény) és a 
zöld "T" (Erdészeti tanösvény) jelzést 
kapták. A VERGA Veszprémi 
Erdőgazdaság Zrt. mint tulajdonos 
hozzájárulásával megnyílt az út a festés 
előtt. A Verga felajánlotta, hogy a festés 
anyag- és eszközigényét is fedezi, így a 
Megyei Természetbarát Szövetség által 
előírt, környezetbarát vízbázisú 
festékeket és az ecseteket ő szerezte be. 

A jó idő beálltával nekiláthattunk 
a munkának. Négy festési napon 
kétszer lealapoztuk fehérrel a teljes 
útvonalat, majd ráfestettük színessel a 
jelzéseket. A jelzések nagy részét is 
kétszer festettük, hogy jobban fedjen. A 
kétszeri festés eredményeként a 
jelzéseink sokkal időjárásállóbbak 

lettek, és így jóval később kell majd felújítani őket. 

A tanösvényekkel együtt futó, már létező jelzések közül teljes 
hosszban újrafestettük az Országos Kék Túra kék sávját (350 m) 
és felújítottuk a Zirc30-Pintér5 (kék körút) jelzések közül azokat, 
amelyek nagyon rosszak voltak.  

A szokásos, fatörzsre festett jelzéseken túl jelzést kapott 
mindegyik tanösvény-tábla, és most már jelzés vezet be a régi 
márványbányához is, amelyet eddig sokan nem találtak meg. 

Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület tagjai, akik a 
munkához ecsetet, ágvágót, számítógép-billentyűzetet és egyéb 
eszközöket ragadtak: Koósné Stohl Ilona, Müllerné Wenczel 
Rita, Stenger Katalin, Szalay Attiláné, Valler Szilvia, Kaszás 
Béla, Koós Gábor, Lamszider József, Valler János. 

Az előkészületek és a munka során több pozitív visszajelzés 
is érkezett a helyiektől, akik a táblákat ugyan látták-olvasták már 
a Pintér-hegyi sétáik közben, de hogy ezek milyen útvonalon 
kapcsolódnak egymáshoz, azt nem tudták. Talán az iskolai 
csoportoknak is nagyobb kedvük lesz egy-egy félnapos 
környezetismeret órához, ha jól jelzett útvonalon 
mehetnek végig. 

 
 A Pintér-hegyi tanösvény a Pintér-hegyi játszótérnél indul, és ide is tér 

vissza. Hossza 5,1 km. A turistajelzések – a tanösvény-táblák logikája 
szerint – az óramutató járásával megegyező irányba vezetik a látogatót, de 
a tanösvény mindkét irányban végigjárható. A tanösvény szakaszonként 
együtt fut az Országos Kéktúrával (OKT, kék sáv-jelzés), a Pintér5 kék 
körúttal és a Mária úttal (lila). A tanösvény festése során az OKT együtt 
futó szakasza is megújult.  

 Az Erdészeti tanösvény is körtúra. Kezdő-, egyúttal végpontja 
kapcsolódik a Pintér-hegyi tanösvényhez, és ez utóbbin keresztül tudjuk 
megközelíteni. Hossza 1500 m, nyolc tábla áll az ösvény mentén, amelyek 
az erdőgazdálkodás egyes tevékenységeit mutatják be. Ezt is az óramutató 
járásával egyező irányban ajánlott végigjárni, de mindkét irány jelezve van. 
Az útvonal mentén kiépített piknikező helyet találunk, szép kilátással a 
Pintér-árokra. 

Forrás: Erdélyi Baráti Kör Egyesület Zirc honlapja 
 

 

Három zirci csapat is 
az országos döntőben 
 
Városunk adott otthont az általános- és középiskolások 
sportlövő megyei bajnokságának a közelmúltban.  
 
A versenyzők két kategóriában, két korosztályban álltak céltábla elé a 
Művelődési Ház légpuskás lőterén. Egyéniben az első három 
helyezett, csapatban az első helyezettek jutottak tovább az országos 
döntőre, melyre május 25-én Salgótarjánban kerül sor. A térségi 
vonatkozású eredmények: Nyíltirányzékú légpuska 
húszlövéses szám: Általános iskolás fiú, egyéni: 1. Horváth Bálint 
(Zirci Reguly Antal N. N. Ny. Ált. Isk.) Csapat: 1. Zirci Reguly Antal 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Horváth Bálint, 
Bittmann Zoltán, Csillag Gábor). Lány, egyéni: 1. Bittmann Kata, 2. 
Vintze Regina (mindketten Zirci Reguly Antal N. N. Ny. Ált. Isk.) 
Csapat: 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola (Bittmann Kata, Bittmann Teréz, Vintze Regina). 
Középiskolás fiú: 3. Mihályfi Vendel (III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és AMI). Légpisztoly húszlövéses 
szám: Általános iskolás fiú, egyéni: 2. Horváth Bálint (Zirci Reguly 
Antal N. N. Ny. Ált. Isk.), Lány, egyéni: 1. Bittmann Kata, 2. Vintze 

Regina, 3. Lingl Nóra (mindhárman Zirci Reguly Antal N. N. Ny. Ált. 
Isk.), Csapat: 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola (Bittmann Kata, Vintze Regina, Lingl Nóra) – 
képünkön. Középiskolás fiú: 3. Mentes Barnabás (PSZC Reguly 
Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma).  


