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Megalakult Zirc város új képviselő-testülete  
 
Ünnepélyes keretek között megalakult Zirc Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019–2024-es 
ciklusra. Megtörtént az eskütétel, alpolgármesternek 
egyhangú szavazással Hellebrandt Ferenc képviselőt 
választotta a testület.  
 

Ottó Péter polgármester köszöntötte az újonnan felálló 
képviselő-testületet és a megjelent vendégeket. Köszönetét 
fejezte ki minden zirci lakosnak, aki állampolgári jogával élve 
részt vett és véleményt nyilvánított az október 13-án megtartott 
önkormányzati választásokon. „Ennek a véleménynyilvánításnak 
az eredménye az a képviselő-testület, amely most itt van önök 
előtt, megmérettetésre várva, hogy a következő önkormányzati 
ciklus öt évét eredményekkel gazdagon, magukból a maximumot 
kihozva tudják teljesíteni”. A képviselő-testület tagjainak jó erőt, 
egészséget, kellő kitartást, szakmai felkészültséget, 
elhivatottságot kívánt ahhoz, hogy Zirc város minden polgárát 
közösen és sikeresen tudják szolgálni.     

Dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési képviselője 
is megtisztelte jelenlétével az alakuló ülést, köszöntötte az új 
képviselő-testület tagjait, gratulált a megválasztásukhoz. A közös 
munkához sok sikert, együttműködést, Zirc városának pedig 
töretlen fejlődést kívánt.  

Az önkormányzati képviselők eskütételével vette kezdetét, 
majd a polgármester eskütételével folytatódott az alakuló ülés. A 

2019. október 13-án lezajlott önkormányzati választásokon Ottó 
Pétert negyedik alkalommal választotta Zirc város lakossága 
polgármesternek, a képviselő-testületbe Detre Balázs, Hédl 
Evelin, Hellebrandt Ferenc, Horváth Attila, Lingl Zoltán, Nagy 
Tamás Imre, Varga Zita és Virth Csaba került be a választás 
eredményeként. (Az alakuló ülésről bővebben a 2. oldalon 
olvashatnak. Körkép a Zirci járás területén megválasztott 
polgármesterekről és önkormányzati képviselőkről: 6. oldal) 
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Bátorság, öntudat, győzelem  
 
– 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek 
emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat, a győzelem napja volt. A 
történelem kezdete óta nincs még egy nép, amely világosabban megmutatja 
az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármily kicsi is a siker 
esélye és bármily nagy is az áldozat, amit követel.  
 

Kennedy amerikai elnök 1960-ban 
mondott szavait idézte ünnepi 
beszédének bevezetőjében Kropf Miklós, 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Zirci Járási Hivatalának vezetője Zirc 
városának az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra emlékező ünnepségén, 
az ’56-os kőnél. Jól mutatja ez a néhány 
mondat, hogy ami hatvanhárom évvel 
ezelőtt történt Magyarországon, annak 
jelentősége messze túlmutat önmagán és 
az ország határain is – tette hozzá. „1956 
jelkép lett. A magyar nemzet 
elpusztíthatatlanságának szimbóluma. A 
szovjet lánctalpak dübörgése, a 

megtorlás kínzó kamráinak sötétje sem tudta elnyomni, eltüntetni Vörösmarty 
Szózatának igazságát: Él nemzet e hazán.” (Folytatás a 3. oldalon)  
 
Zirc városa nagy sikerű Szabadságkoncerttel ünnepelte hazánk 30 éve elnyert 
szabadságát és a település várossá nyilvánításának 35 éves évfordulóját. (3. oldal)  

Vágta-döntő, 
Kishuszár bajnoki 
cím, stand-elsőség 
 
Kiemelkedően szerepelt a 
Bakony az október 19-20-án 
megrendezett Nemzeti Vágtán.  
 
Zirc lovasa döntőbe jutott, a 
Kishuszár-vágtát Csetény nyerte, a 
standszépségversenyben pedig – 
immár harmadik alkalommal – első 
helyezett lett városunk.   
 

 
A csetényi Vörös Tamara (balról) megnyerte a 
Kishuszár-vágtát Budapesten (Fotó: vagta.hu)  
 
Részletes beszámoló a 8. oldalon.  

Sümegi Attila jegyző vezette le az eskütételt az alakuló ülésen 
 

Kropf Miklós járási hivatalvezető ünnepi beszéde 
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Megalakult Zirc város 
új képviselő-testülete  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A képviselő-testület az előírásoknak megfelelően titkos 
szavazással választott alpolgármestert, de nem rejtegetett 
különösebb titkokat a szavazóládika: valamennyi testületi tag 
igennel szavazott Hellebrandt Ferenc önkormányzati 
képviselő személyére az alpolgármesteri tisztség betöltésére. 
A szavazás eredményét Lingl Zoltán, a szavazatszámláló 
bizottság elnöke ismertette.  

Ezt követően Zirc város újonnan megválasztott 
alpolgármestere is letette az esküt, majd a polgármester és az 
alpolgármester illetményének megállapításáról döntött a 
testület.  

Az alakuló ülésen felülvizsgálatra került a Zirc Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet és a Közbeszerzési Szabályzat. A 
jövőben négy helyett két szakmai bizottság fog működni, a 
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, valamint az 
Emberi Kapcsolatok Bizottság. A képviselő-testület rendes 
üléseinek időpontjában is változás következik be, ezentúl 
hétfőn fogják tárgyalni majd a napirendeket.  

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetői 
álláspályázatának kiírásáról is meghozta a döntést az újonnan 

megalakuló testület. Erre azért volt szükség, mert a társaság 
ügyvezetője benyújtotta felmondását.  

Ottó Péter polgármester az alakuló ülés zárszavában 
együttműködést kért a város minden polgárától, gazdasági 
társaságoktól, civil szervezetektől, egyházaktól, hiszen mint 
azt hangsúlyozta, a város csak akkor tud előrelépni, fejlődni, 
ha az együttműködés lehetőségét megteremtjük mindenkivel, 
aki ezért a településért tenni szeretne.    

A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat is megtartotta 
alakuló ülését. Az elnöki teendőket továbbra is Hédl József 
látja el, az alelnöki tisztséget Bittmann Károly tölti be. Az 
önkormányzat további tagjai Hédl Evelin, Fogl Ferencné és 
Vajcsné Győri Éva.  (kg) 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
ÖNÁLLÓ ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

 
Zirci Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet  

a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.  
önálló ügyvezetői munkakörének betöltésére.  

 
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.zirc.hu honlapon 

vagy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.  
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 7. 12.00  
 

 
 
 

Újra lesz gyűjtőpontos és házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés!  
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Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett Zirc 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

1956-ban azt bizonyították be az 
emberek, hogy felül tudnak emelkedni 
önmagukon, nem azt keresték, hogy mi 
az, ami szétválasztja őket, hanem azt, 
hogy miben tudnak összefogni. Nagyon 
kevés olyan pillanat volt a nemzet 
történelmében, amikor egységbe tudott 
forrni a sok különböző honpolgár, 
kortól, társadalmi helyzettől, vallási 
vagy ideológiai hovatartozástól 
függetlenül. Ami szétválasztotta őket, az 
néhány hétre teljesen jelentéktelenné 
vált, mert az, ami összekötötte őket, a 
szabadság iránti vágy, sokkal 
fontosabbnak bizonyult – mondta Kropf 
Miklós.  

Felidézte az 1956-os történéseket, 
amikor hétköznapi emberek szinte 
percenként hajtottak végre nagyszerű 
tetteket, egy kőkemény, véreskezű 
diktatúrában fegyvertelenül, békésen az 
utcára vonultak, és demokratikus 
jogokat követeltek maguknak. Amikor 
az elnyomó hatalom sortűzzel válaszolt, 
akkor fegyvert ragadtak és felvették a 
kilátástalan harcot a világ akkori 
legnagyobb hadigépezetével, a Vörös 
Hadsereggel szemben. „Nem volt hová 

hátrálni, mert az ötvenes évek lelket 
nyomorító, emberi sorsokat tönkretevő 
ávósai egyet megtanítottak a népnek, 
egyet bebizonyítottak: szabadság nélkül 
nem lehet élni. Ma arra kell 
emlékeznünk, hogy mi, magyarok a 

legjobb arcunkat mutattuk a világnak, 
bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk 
az egységre, az összefogásra, az 
önfeláldozásra, és bármily kicsik is 
vagyunk, a hangunk messze elhallatszik. 
Arra emlékezzünk, hogy nemzetté 
tudtunk nemesedni!”  

Kropf Miklós hangsúlyozta, sokat 
köszönhetünk az ötvenhatos 

magyaroknak, akkor leszünk méltók az 
áldozatukra, ha minden körülmények 
között megőrizzük hazánk szabadságát 
és függetlenségét. Ezért ’56 valódi 
történetét kell megismernünk és 
továbbadnunk az utókornak.  

Az ünnepi gondolatokat követően, a 
Zirci Fúvósok zenéjének kíséretében, 
a Magyar Honvédség 54. Veszprém 
Radar Ezred Díszelgő Alegységének 
közreműködésével az emlékező 
szervezetek, intézmények képviselői 
elhelyezték koszorúikat az ’56-os kőnél.  

Az I. András térről Emlékezet-séta 
vezetett a Városházára, ahol a III. Béla 
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 
adtak irodalmi műsort Kiss T. István, a 
Pannon Várszínház vendégszínészének 
felkészítésében és rendezésében.  

Zirc város 1956-os megemlékezése 
szentmisével vette kezdetét a 
Kistemplomban, melyet Imrefi Mór 
plébános atya celebrált. Az ünnepséget a 
Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB szervezte, 
a műsort Nagy Zsombor Károly vezette.    

 
(kg)

 
 

Szabadságunk és városunk közös ünnepe 
 
Harminc évvel ezelőtt nyerte vissza hazánk a 
szabadságát. Idén harmincöt éve, hogy várossá 
nyilvánították Zircet. A kettős jubileumot nagy sikerű 
Szabadságkoncerttel ünnepelte városunk, melyen 
fellépett többek között a Bikini együttes.  
 

A rendezvényre Zirc Városi Önkormányzat közel öt millió 
forintos támogatást nyert el a Magyarország Kormánya által 
létrehozott „30 éve szabadon Emlékbizottság” pályázatán.     

A színpad mögött kifeszített óriás panorámaképen 
városkánk mutatta magát, mintha egy szabadon szárnyaló 
madárka kapta volna lencsevégre a légből, rajta két, jelképessé 
váló évszám hirdette hazánk ma is élvezett szabadságának 
bölcsőjét piros, fehér és zöld színekbe öltöztetve, egy harmadik 
számjegy arról mesélt, hogy mióta dobog városként a Bakony 
szíve.    

A program már délután négy órától kezdetét vette, helyi és 
környékbeli művészeti csoportok kaptak bemutatkozási 
lehetőséget a színpadon. Felléptek a III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
zeneiskolás diákjai, a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti 
Egyesület növendékei, továbbá Schneider Gyula és barátai, a 
Wasserfall Harmonika Duó és a Dalnokok, Csutak Noémi énekes 
alapozták meg a hangulatot az estéhez.  

Mindezt csak fokozta Vastag Csaba koncertje, aki összekötő 
szövegeiben zirci emlékeit is felidézte, városunk volt zenei 
pályafutásának egyik kezdeti állomása, hogy aztán később 
országos hírnévre tegyen szert a veszprémi kötődésű énekes. 
Rendkívül közvetlen hangnemet ütött meg a közönséggel, hol ő 
hívta fel a színpadra a vállalkozóbb kedvűeket, hol ő jött le a 
nézőtérre, hogy együtt kiáltsuk világgá, miért is vannak a jó 
barátok. Dalolt a bátorságról is, amely október 
huszonharmadikával örökké egybeforró fogalom. Az énekes-
előadóművészt alig akarta elengedni a közönség, ő pedig a 
bulizós zenék és lírai dalok mellett egyik kedvence, a Bikini 
zenekar tiszteletére is eljátszott egy sláger-részletet.  

A könnyűzenei élményeket követően a sporttal ötvözött 
művészet is szerepet kapott, a Zirc városában nagy múltra 
visszatekintő zirci kötélugrók legifjabb generációja, a Jumpplus 

World nevű csapat mutatta meg ügyességét Borsos-
Rottenbücher Anita vezetésével. A rendezvény másik helyszíne a 
Művelődési Ház volt, ahol „Évszázadok kincsei Zircen” címmel 
nyílt kiállítás. A tárlat rendezője, Wolfné Litter Beáta 
köszöntötte az egybegyűlteket, fellépett a Dudari 
Néptánccsoport. A kiállítást – melyről bővebben következő 
lapszámunkban olvashatnak majd – Wenczel Zsuzsanna nyitotta 
meg az otthonhoz fűződő bensőséges gondolatokkal.  

A nagy érdeklődésre szert tevő programra a koronát a Bikini 
együttes koncertje tette fel. Hiába nyújtózkodott el hosszan a 

fűthető rendezvénysátor, 
nem volt képes arra, hogy 
mindenkit óvó szárnyai alá 
vonjon az őszi estétől, így 
voltak, akik a szabad ég alatt 
hallgatták a magyar 
könnyűzenei élet egyik 
meghatározó zenekarát. Az 
együttes frontembere, D. 
Nagy Lajos utánozhatatlan 
hangja és a korszakalkotó 
slágerek mindenkinek a 
szívét fűtötték, különböző 
korosztályok torkából 
egyszerre szaladtak ki a soha 
el nem felejthető 
dalszövegek. A Bikini már 
évtizedek óta közvetíti a 

szabadság üzenetét, s akkor is ott voltak, amikor forró volt a 
hangulat: elsőként léptek fel Erdélyben a magyar együttesek 
közül, közvetlenül a romániai forradalom után. A jubileumhoz 
méltóbb fellépőt talán nem is lehetett volna találni, generációkat 
összekötő, élő dalokkal ünnepelni városunk születésnapját és a 
szabadságunkat.  

Az éjszakába nyúló program DJ Kicsee slágerpartijával 
zárult. A rendezvényt a Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB szervezte, a műsorvezető 
Csizmadia Géza volt. (kg) 

Az ünnepségen koszorúzók sorfala 
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A szülőföld határtalan szeretete 
 

Ünnepélyes keretek között 
mutatták be a Városházán Müller 
Anikó 18. Zirc anno… 
helytörténeti naptárát, mely az 
újraalapítást követő időszakot 
meséli el.  
 

A zsúfolásig megtelt teremben egy 
kis dalkórus emelkedett ki hangjával a 
közönség soraiból, miközben a 
vetítővászon – Kaszás Béla 
közreműködésével – kínálni kezdte a 
Zirc anno… naptársorozat 18. darabját. 
A paraszti életformának emléket állító 
szoborpárról bemutatott fotó 
emlékeztetett az ősökre, arra, hogy 
honnan is indult Zirc modernkori 
történelme.    

A naptárat Palkovics Jánosné, 
Szabolcsi Andrea és a szerző, Müller 
Anikó mutatta be, Mavizer Erzsébet 
pedig a szóban forgó eseményekhez, 
történetekhez illő dalokat énekelt 
billentyűs hangszerrel kísérve, 
esetenként kicsit átdolgozva, így például 
a gőzös úti célja ezúttal nem Kanizsa, 
hanem a Cuha-völgye volt, és egy 
meglepetésszámot is tartogatott a 
végére a zenész.  

Tavaly ünnepeltük Zirc 
újraalapításának háromszáz éves 
évfordulóját, s a naptárbemutatón is a 
18. század elejének az időszakát idézték 
fel a műsor bevezetőjében. Elhangzott, 
hogy az új telepeseknek kemény 
küzdelemmel, sok súlyos 
megpróbáltatást túlélve sikerült újra 
termővé tenniük a földet. „A földek 
megművelése, az állattartás 
kibontakozása az élet megindulását 
jelentette, mely az 1718-ban kelt 

telepítési szerződés szerint a betelepítés 
feltétele volt”.   

Felidézték a 18-19. század 
fordulójának nagy történéseit, a kórház- 
és vasútépítést, az 1930-as évek pezsgő 
kulturális és sportéletét, még olimpiai 
kerettag sízők is megfordultak ekkor a 
Bakony hófödte lankáin. Bepillantást 
nyerhettünk a korabeli szokásokba, a 
társadalmi életbe. Aztán ahogy 
haladtunk az időben előre, úgy váltak 
többen a közönség szemlélődő tagjaiból 
szemtanúvá, ezt a bólogatások, egy-egy 
fotóhoz történő hozzászólások is jól 
példázták.  

Az időutazás során köztéri 
alkotások költöztek vissza eredeti 
helyükre, megtelt nézővel a régi 
sportpálya tribünje, rázendítettek a 
cigányzenekarok a Bergli 
kerthelyiségében, szüreti bálba invitált 
minket egy emlékező, megelevenedett a 
nyári vasárnap délutánok hangulata. Az 
asztalon a hatvanas éveket idéző 
kellékek sorakoztak, a fogasról logó 
piros zakó a korszak egyik 
hangulatfelelősére, a Vénusz együttesre 
emlékeztetett. A földön heverő „fusi” kő 
még régebbi korokra kalauzolt vissza, 
mint megtudtuk, ilyen faragott köveket 
ajándékoztak a Cuha-völgyi vasút építői 
az őket elszállásoló családoknak. 
Megható volt, amikor a háborús hősi 
halottak előtt tisztelegve egy-egy szál 
virágot helyeztek el a kőnél a műsor 
szereplői.  

Hangfelvételekről a köreinkből már 
sajnos eltávozó Szirbek Nándor 
emlékezését is hallhattuk.  

A haza és a szülőföld iránti 
határtalan szeretetnek szólt a 

Magyarország című dal, majd Radnóti 
Miklós „Nem tudhatom…” című verse, 
melyet a szereplők közösen szavaltak el.   

A naptárhoz ajánlót Detre Ferenc 
helyi lakos mondott. A sorozat 
legnagyobb erényének a hagyományok 
megismertetését tartja, amelyek közül jó 
lenne, ha sok visszatérne a 21. század 
körülményeinek megfelelő 
módosítással. Lelki-szellemi 
vonatkozásban kialakulhatna egy 
konszenzusos értékrend, újra lenne 
tartalma a becsület, a hűség, a szeretet 
szavaknak. Kiemelte azt is, hogy a 
naptárból a zirciek megismerhetik az 
elődeik sokszínű társasági életét. 
Gratulált a szerzőnek, és azt kívánta, 
hogy még nagyon sok Zirc anno… 
naptár készüljön. 

A naptárból az első példányt Detre 
Ferenc vehette át, majd városunk 
újonnan megválasztott régi 
polgármesterének és a megjelent 
képviselőknek is ajándékozott egy-egy 
naptárt Müller Anikó, aki végül 
köszönetét fejezte ki, hogy ezúttal is 
ennyien elfogadták a meghívást a 
bemutatóra.   

kg 
 
 

Kiállítás a bakonyi 
lepkész emlékére 
 
A nappali lepkék színpompás világa” címmel nyílt 
kiállítás Dietzel Gyula emlékére az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeumának SarokGalériájában.  
 

A vendégeket dr. Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeumának igazgatója köszöntötte. 
Elmondta, a kiállítás apropóját az adja, hogy a 
múzeumba került a 2017-ben elhunyt Bakony-
kutató, Dietzel Gyula tízezer darabos 
lepkegyűjteménye. Köszönetét fejezte ki ezért a 
gyűjtő családjának, a támogatóknak és a 
közreműködőknek.   

Az eredeti program szerint dr. Tóth Sándor, a 
múzeum nyugalmazott igazgatója nyitotta volna 
meg a tárlatot, de akadályoztatása miatt nem tudott 
részt venni a rendezvényen, elküldött beszédét 
Iliáné Rechner Szilvia múzeumi munkatárs 
tolmácsolta a közönség felé. 

Dr. Tóth Sándor felidézte a Dietzel Gyulával 
való ismeretsége kezdeteit, mely a hetvenes évek elejére nyúlik 
vissza. Már fiatalon, 1963-ban hivatalosan bekapcsolódott a 
„Bakony természeti képe” kutatóprogramba, gyakori vendége 
volt a veszprémi múzeumnak. Az intézmény akkori biológus-
muzeológusa, Papp Jenő felismerte benne a reményteli, 

tehetséges rovarászt, és minden segítséget megadott neki a 
rovarok megismeréséhez, gyűjtéséhez.  

– Személye egy kitűnő példa arra, hogyan válhat valaki 
autodidakta módon a rovarok, esetünkben a lepkék nem csak 
hazai, hanem külföldön is elismert szakértőjévé. Nagyon jó 
megfigyelő volt, a lepkéket már nagyobb távolságból is 
megismerte, sőt az eltérő példányokat is képes volt felismerni, és 
elsősorban ezek gyűjtésére törekedett. Rendkívül precízen 
preparált, ami különösen esztétikus gyűjteményt eredményezett. 
Kezdetben egyéb rovarokat, szitakötőket, cincéreket, éjszakai 
lepkéket is gyűjtött, majd egy idő után kifejezetten a nappali 
lepkékre szakosodott. Vérbeli terepbiológus volt – mondták 

Dietzel Gyuláról a megnyitón.   
Elhangzott az is, hogy több külföldi 

cserepartnerrel tartotta a kapcsolatot, a 
bakonyi lepkékért tőlük kapott távoli 
tájakról származó lepkéket, melyek 
színesítették a gyűjteményét. Tagja volt 
a Magyar Rovartani Társaságnak, az 
Európai Lepkészek Társaságának és két 
amerikai lepkésztársaságnak is. 
Kutatási eredményeit rendszeresen 
publikálta. 

A megnyitót fuvolajátékkal 
színesítették a III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola zeneiskolás diákjai, Palánkai Hanna és 
Palánkai Tünde. 

A kiállítás 2020. január 31-ig tekinthető meg a múzeum 
SarokGalériájában. (kg)  
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KÖZLEMÉNY 
 

Tisztelt Zirciek! 
 

Köszönöm szavazataikat! 
 

Kasper Ágota 
 

 
 

IRODALMI PERC   

Mindenszentekre 

A fehérkrizantén, temetők virága, 

Tesszük kedves csokrát szerettünk sírjára. 

Így üzenünk TÚLRA, adunk hírt magunkról, 

Szép koszorút kötve, fehér krizanténból. 

 

Égetjük gyertyánkat a sírokra téve,  

Melynek messze látszik fellobbanó fénye. 

Mint gyönyörű oltár olyan a temető, 

Minden fénylő gyertya alatt nyugszik egy szerető. 

 

A láng, mely fellobban magasan a szélbe, 

Hírül viszi, hogy csendesen imádkozunk ÉRTE. 

Legyen áldás, béke, ott az új hazában, 

Krizanténos sírok ölelő karjában. 

 
Zirc. 1994. október 25. 

Sashalmi Jánosné 

                     NOVEMBERI VÉRADÁSOK 
 

November 8. (péntek) 15.00–18.00: Csetény, Általános iskola  
           
November 22. (péntek) 14.00–18.00: Zirc, Művelődési Ház 
                                                                                                                  
 

FELHÍVÁS 
 

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ értesíti a lakosságot, 
hogy 2019. november 7-ig elektronikus hulladékot gyűjt 

az Idősek Klubjában /Bajcsy Zs. u. 9./. 
 

 

 
November 13. (szerda), 17 óra: 

 
A MÉRTÉK ÉRTÉK! 

 
A stresszről másképpen. Mértékletesség… De miben is? 

 
 

HIRDETÉS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP 
 

Felelős kiadó:  Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB  
(8420 Zirc, József A. u. 1.) Adószám: 15569499-1-19  

Telefon: +36 88/593-810 E-mail: zivi@zirckultura.hu   
ISSN szám: ISSN 1215-4156 (Nyomtatott), ISSN 2631-0163 (Digitális) 

Szerkesztő munkatársak: Kelemen Gábor, Csaba Lilla 
Az újság példányonkénti ára: 200,- Ft. Előfizetési díj félévre (12 lapszám) 2.400,- 

Ft, egy évre (24 lapszám) 4.800,- Ft. 
Megrendelhető a kiadónál, a www.zirckultura.hu honlapról letölthető 

formanyomtatvány kitöltésével. 
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Körkép: a Zirci járás területén megválasztott polgármesterek és önkormányzati képviselők 
 
 

BAKONYNÁNA 
 

Polgármester: 
 

Németh Zsuzsanna 
 

Képviselők: 
 

Csapó Péter 
Forsthoffer István 

Hegedüs Gábor 
Nagy Máté 

Szakács László 
Zokob Béla 

 
 

BAKONYOSZLOP 
 

Polgármester: 
 

Wolf Ferenc 
 

Képviselők: 
 

Baumgartner Etelka 
Janásné Reich Kornélia 

Szalai Zsolt 
Versegi Balázs 

 
 

BAKONYSZENTKIRÁLY 
 

Polgármester: 
 

Csillag Zoltán 
 

Képviselők: 
 

Gombás Gyula 
Holló Dávid 

Schindler-Csapó Tímea 
Zsargóné Matyók Edina 

   
 

BORZAVÁR 
 

Polgármester: 
 

Dombi László 
 

Képviselők: 
 

Gyöngyösi István 
Kuti Róbert 

Rippert András 
Vajda Gyuláné 

 
 

CSESZNEK 
 

Polgármester: 
 

Trieblné Stanka Éva Renáta 
 

Képviselők: 
 

Csillag Zsolt 
Ivánovics Balázs 

Kovács Dávid 
Murai Zsolt 

 
 
 
 

CSETÉNY 
 

Polgármester: 
 

Nagy Attila 
 

Képviselők: 
 

Bognár Barnabás 
Gavacs Zsolt Kálmán 
Hegedüs Bernadett 

Nagy Tiborné 
Sludné Varga Diána 
Varga József Endre 

 
 

DUDAR 
 

Polgármester: 
 

Tóth Edina Kitti 
 

Képviselők: 
 

Aszódiné Biró Hilda 
Baumann Csaba 

Jakab Emese 
Kernuszné Janás Rita 

Kis-Jakab Dezsőné 
Szőcsné Dr. Nagy Ilona 

LÓKÚT 
 

Polgármester: 
 

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid 
 

Képviselők: 
 

Fehér Georgina 
Kiss András 

Kökény Gergely 
Lipp József 

 
 

NAGYESZTERGÁR 
 

Polgármester: 
 

Szirbek Tiborné 
 

Képviselők: 
 

Hoffmann Zsolt 
Horák Imre 

Léhmann János 
Molnár Istvánné 

Sass Ferenc 
Veiszmajer Attiláné 

 

OLASZFALU 
 

Polgármester: 
 

Boriszné Hanich Edit 
 

Képviselők: 
 

Balogh Beáta 
Borisz Imre 

Hanich Gábor 
Törökné Ringl Krisztina 

Varga Antal 
Várszegi Krisztina 

 
 

PÉNZESGYŐR 
 

Polgármester: 
 

Véber Arnold 
 

Képviselők: 
 

Gyepesi Tímea 
Kucsera Dávid 
Páder Róbert 

Szautner János 
   
 

PORVA 
 

Polgármester: 
 

Veinperlné Kovács Andrea 
 

Képviselők: 
 

Brindzák Adrienn 
Falman József 

Stampfer Károly 
Veinperl József 

 
 

SZÁPÁR 
 

Polgármester: 
 

Trojákné Szita Katalin 
 

Képviselők: 
 

Balogh Tamásné 
Csizmadia Tímea 

Nagy Zoltán 
Sliszki László 

 
 

ZIRC 
 

Polgármester: 
 

Ottó Péter 
 

Képviselők: 
 

Detre Balázs 
Hédl Evelin 

Hellebrandt Ferenc 
Horváth Attila 

Lingl Zoltán 
Nagy Tamás Imre 

Varga Zita 
Virth Csaba 

Forrás: valasztas.hu 
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A mindennapok 
apró örömei 
 
A szépkorú polgárokat 
köszöntötte Zirc városa az Idősek 
Világnapjához kapcsolódóan. 
Zsúfolásig megtelt a PSZC Reguly 
Antal Szakképző Iskolájának 
ebédlője.  
 

A szép számmal összegyűlt 
vendégeket Csaba Lilla, a főszervező 
Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB 
munkatársa köszöntötte.  

A Zirci Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde Harangvirág csoportja 
Honyeczné Bokor Judith és 
Mühlbauerné Horváth Ágnes óvónők 
felkészítésével szívet melengető 
műsorral kedveskedett a néniknek, 
bácsiknak. Majd Nádas György 
Erzsébet-díjas és Karinthy-gyűrűs 
magyar színész, humorista zenés, 
humoros időutazásra invitálta a 
szépkorú polgárokat. A televízió 
képernyőjéről is jól ismert művész 

előadása nagy sikert aratott a közönség 
soraiban.   

Ottó Péter polgármester ünnepi 
beszédében először is a fellépőket 
méltatta, mint mondta, nagyon nehéz 
megszólalni ilyen színvonalú műsort 
követően. A szavak helyett inkább a két 
évvel ezelőtt 101. életévében elhunyt 
Olofsson Placid atya 2010-es 
Városházán megtartott előadását idézte 
fel. A koholt vádak alapján tíz évet 

kényszermunkatáborban töltött 
szerzetes példájával a pozitív 
gondolkodás fontosságát hangsúlyozta 
városunk vezetője, hogy apró örömöket 
kell keresni a mindennapokban, akkor 
is, ha megpróbáltatásoknak vagyunk 

kitéve. Azt kívánta a szépkorú 
polgároknak, hogy még nagyon sokáig 
legyenek támaszuk környezetüknek, 
gyermekeiknek, unokáiknak, éljék 
boldogan és örömmel a 
mindennapjaikat.  

Az ünnepelteket követően külön 
köszöntötte a német 
testvérvárosunkból, Pohlheimből erre az 
alkalomra érkező delegációt, Jürgen 
Göriget, Agnes és Norbert Praessart, 
akik az ottani vöröskereszt meghatározó 
személyiségei, és évtizedek óta járnak 
vissza Zircre, hogy segítsenek a 
rászorulóknak a pohlheimi lakosoktól 
összegyűjtött adományokkal. Elmondta, 
amikor legutóbb itt voltak, egy anyagi 
felajánlást is tettek ennek a 
rendezvénynek a támogatására. A 
közönség tapssal köszönte meg a 
pohlheimi vendégek áldozatos 
munkáját. 

Az ünnepségen köszöntötték 
városunk legidősebb polgárait, Nádor 
Istvánnét és Nagy Sándort. A köszöntő 
gondolatokat követően a vendégeket 
vacsorával látták vendégül, majd táncos 
mulatságba torkollott az ünnep, 
melyhez a talpalávalót Mészáros József 
szolgáltatta. (kg)  

 
 

Reguly nyomába indultak a fiatalok 
 

"Reguly nyomában" címmel, Reguly Antal születésének 200. 
évfordulója emlékére és tiszteletére Reguly életéről, 
munkásságáról szóló versenyt hirdettünk meg még ez év elején: 
az Erdélyi Baráti Kör Egyesület és a Bakonyi 
Finnbarátok Egyesület közösen, aminek 
megvalósításához pályázatot nyújtottunk be 
Zirc Városi Önkormányzat 
közreműködésével a Bethlen Alapítványhoz. 
A pályázatot pozitívan értékelték a bírálók, és 
650 ezer forint támogatást biztosítottak 
hozzá.  

A kétfordulós versenyre meghívtuk a 
Magyarországon Reguly nevét viselő 
iskolákat – sajnos Baktalórántháza nem 
fogadta el a felkérést –, határon túli 
testvértelepüléseink: Barót és Dercen 
iskoláit, és természetesen a zirci általános és 
középiskolákat is. A versenyben résztvevő 
hat csapatnak (Barót, Dercen, Szombathely, 
Zirc – Általános iskola, Szakképző iskola, III. 
Béla Gimnázium) megvettük és megküldtük 
Németh Imre: Az ősi szó nyomában című, Reguly életéről szóló 
olvasmányos könyvét, ami alapját képezte a verseny 
feladatainak. 

Az első forduló határideje május 31-e volt, amire minden 
csapat megküldte az elvégzett feladatok dokumentációját. 

A második forduló időpontját közösen egyeztettük, így arra 
október 17. és 19-e között került sor Zircen, a Reguly Antal nevét 
viselő múzeumban, velük partnerségben. 

A csütörtök esti érkezést követően közös vacsorára vártuk a 
csapatokat a múzeumba, ahol játékos formában ismerkedhettek 
egymással a résztvevők, csapatnevet választottak, kitűzőt 
készítettek és pólót szitáztak egyebek mellett.  

Pénteken, az ünnepélyes és hivatalos megnyitó után vette 
kezdetét a komoly verseny, ahol a csapatoknak különböző 
helyszíneken kellett megoldani egy-egy feladatot, majd ebéd után 

rövid túrára vittük őket a nyáron 
átadott Reguly Antal Emlékútvonal 
egyik szakaszára – Lókútról fel a 
Papodra. Este a múzeum által 
szervezett Rokon Népek Napja 
programján vettek részt a 
Művelődési Házban, ahol közben 
megkapták a következő napi 
feladatok egyikét is. E program 
keretében közösen megnéztük Olga 
Kornyienko, jelenlévő filmrendező 
dokumentumfilmjét, majd pedig 
egy csodás hangú hanti énekesnő – 
Vera Kondratyeva koncertjét 
élvezhettük. 

Szombaton a Reguly 
múzeumban folytatódott a verseny 

sokféle feladattal, hogy aztán délután 
három órára kialakuljon a végső sorrend – ekkor került sor az 
eredményhirdetésre. Bár lett első, második és harmadik 
helyezett, azt gondoljuk, hogy minden résztvevő – versenyző és 
szervező – együttesen nyertese a versenynek. 

Az eredményhirdetés után, este, ugyancsak a Művelődési 
Házban táncházba vártuk a csapatokat, ahol a csetényi Bujka 
táncegyüttes tagjai invitáltak mindenkit táncba, hogy vidáman, 
felszabadultan fejeződjön be a verseny.  

A távolról érkezők vasárnap reggel utaztak haza, reméljük 
szép emlékekkel gazdagodva. 
 

K. Stohl Ilona – Erdélyi Baráti Kör Egyesület 
 

A verseny eredményei: Középiskolás korcsoport: 1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola "Reguly 
- Béla" csapata. Felkészítő: Horváth Zsuzsanna. 2. Derceni Középiskola "Derceni Betyárok" csapata. Felkészítő: Kopasz Gyula. 3. PSZC Reguly 
Antal Szakképző Iskolájának és Kollégiumiának "Reguly Séfjei" csapata. Felkészítő: Tunner Szandra.  Általános iskolás korcsoport: 1. Zirci 
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola "Ötök Bandája" csapata. Felkészítő: Horváthné Pintér Magdolna. 2. Baróti  Gaál 
Mózes Általános Iskola "Krónikás Galambok" csapata. Felkészítők: Kolunbán Ágnes és Baán Annamária. 3. Szombathelyi Reguly Antal 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola "Reguly Rénszarvasai" csapata. Felkészítő: Némethy Csilla. A Zsűri elnökének, Timár Verának a 
KÜLÖNDÍJÁT a második fordulóban bemutatott dicséretes teljesítményével a baróti "Krónikás Galambok" csapata nyerte el. 

A vetélkedő hétpróbájának egyik állomása a Reguly-szobor volt 
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Beszámoló a XII. 
Nemzeti Vágtáról 

 
Az idei évben is részt vett városunk a Nemzeti Vágtán 
Budapesten, amelyet 12. alkalommal rendeztek meg a 
Hősök terén október 19-20-án.  
 

Elmondhatom, hogy kimagaslóan teljesítettünk, 
nagyon szép eredményeket értünk el úgy városi, mint 
térségi szinten. A Zirc-Tündérfarmon megrendezett Bakonyi 
Vágta két továbbjutója, Zirc (Fodor Melinda) és Csetény (Vörös 
József), valamint Porva (Fekete Roland), aki szabad kártyával 

indíthatott lovast, tisztességesen 
helytálltak a versenyen. Zirc lovasa, 
Fodor Melinda Marina nevű lovával (a 
képen) másodikként jutott tovább a 
hetedik előfutamból, majd megnyerte az 
ötödik középfutamot, bejutva a döntőbe, 
ahol végül az ötödik helyen ért célba. A 
döntőnek volt további zirci érdekeltsége, 
Somogyi József harmadik helyen 
végzett Kaposvár színeiben Ferdinánd 
Délceg nevű lovával. A Kishuszár Vágta 
idei nyertese a csetényi Vörös 
Tamara, a térség büszkesége. 
Hihetetlen szoros küzdelemben nyerte 
meg a versenyt Nárcisz nevű lovával.  

Engedjék meg nekem, hogy a lovasokhoz kapcsolódóan 
kiemeljek néhány fontos tényt: 

- Ozsváth Fa Viktória és Ozsváth 
Kálmán nélkül nem lenne Bakonyi Vágta a 
Tündérfarmon, amely biztosítja a bakonyi 
lovasoknak a részvételi jogot és lehetőséget a 
Nemzeti Vágtán. Hálás köszönet Nekik! 

- Vörös József önzetlen felajánlása 
juttatta Zircet egy kiválóan felkészített lóhoz, 
Marinához, amelynek révén ez a szép 
eredmény született. Tette ezt úgy, hogy 
felvállalta azt a kockázatot is, ha valami 
történik Csipa nevű lovával, akkor nincs 
tartaléklova, amellyel indulhatna a vágtán. 
Hálás köszönet Neki! 

- Somogyi József zirci lovas ugyan 
nem városunk színeiben versenyzett a 
Nemzeti Vágtán, de én ott voltam a 
díjátadón, ahol Józsi aranyoklevelet vehetett 
át, mert már 11. alkalommal indult a 
versenyen. Felemelő érzés volt látni az örömét. Soha nem adta 
fel, óriási akaraterővel haladt a célja elérése felé és a 11 év alatt 
nem egy esetben teljesen egyedül, szinte egyszemélyben intézett 
mindent. Józsi kitartása, szorgalma, tudása meghozta 
gyümölcsét, idén a döntőbe jutott és a dobogós harmadik helyet 
hozta el. Külön gratulációt érdemel, büszkék vagyunk Rá! 

Első ízben volt kocsitoló csapatunk is a Nemzeti 
Vágtán, akik a Bakonyi Vágtáról jutottak tovább, legyőzve a csóti 
kocsitoló csapatot Tündérmajorban. A csapat teljesen spontán 
verbuválódott, előtte még soha nem csináltak ilyent. 
Elmondásuk szerint egy jó játéknak fogták fel. Aztán 
szembesültek vele, hogy nem is olyan könnyű dolog homokban 
megsüllyedve tolni, nagy erőnlétet igényel, minden izmuk 
belefeszült, mire a célba értek. A szombati elődöntőn 2. 
helyezést értek el, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Kocs 
településtől még meghívást is kaptak a jövő évi Kocsitoló 
Fesztiválra, annyira elnyerték a szervezők szimpátiáját, ami nem 
is csoda, hiszen a csapat tagjai az alábbi személyek voltak: 
Ujvári Ivett, Kapitány Dorottya, Kovács Dorottya, 
Ujvári Lehel, Horváth Norbert, Szőke Szilárd, 
tartalékosok: Kárpáti Eszter és Répás Balázs, valamint a 
csapat kapitánya, Mészáros András (aki egy időközben 
felmerülő műtéti beavatkozás miatt nem tudott a versenyen jelen 
lenni). 

Az Andrássy úti Vágta Korzón idén egy Reguly 
korabeli szalonnal jelentünk meg a Reguly 200 emlékév 
kapcsán. Nagy népszerűségnek örvendett a standunk, 

sokan felkeresték, hogy egy kis társasági életet éljenek nálunk. 
Rengetegen fotózták a zirci sátrat, annak korhű, hangulatos 
berendezését és a szalonban tartózkodó szereplőket, 
azaz a ház urát, Csizmadia Gézát, a ház úrnőjét, Csizmadia 
Gézáné Mártit, a kisasszonyokat – Kapitány Dorottyát, 
Kovács Dorottyát, Ujvári Ivettet, Hevesi Grétát, Hevesi 
Petrát, az ifjú urakat – Tóth Krisztiánt, Balázs Zsoltot, a 
szalon zenészét, Ujvári Lehelt, a társasági élet fotósát, 
Horváth Norbertet, a szobalányokat – Kucseráné Katát és 
Károlyi Adriennt, a komornyikot, Hevesi Mariannt és nem 
utolsósorban Reguly Antalt, akit Szőke Szilárd személyesített 
meg. Kézműves aktivitással is vártuk a látogatókat. A 
szalonhoz illően legyezőt lehetett nálunk hajtogatni 
Szurgyi Zsuzsanna népi kismester közreműködésével a 
2019-es Zirc falinaptár megmaradt példányainak gyönyörű fotóit 
felhasználva e célra. Háttérből sok segítséget nyújtott Kárpáti 
Eszter, Répás Balázs, Jakab Miklós és Kovács Kristóf is. 
A jó hangulatról Oppenauer Péter látványkovács idén is 
gondoskodott a 6x3-as sátrunk egyik felében. Opi a hegedűszó 
ütemére ütötte a vasat és, ha a helyzet úgy kívánta, még a 
kisasszonyokat is megtáncoltatta. Hála támogatóinknak, 
ebben az évben sem maradtunk éhesek és szomjasak, hiszen a 
Piller Pékség, a Vezir-Hús-COOP Kft, a DANCSIJIM Kft 
és a Zirci Apátsági Sörmanufaktúra gondoskodott rólunk 
és a hozzánk betérőkről. Sok segítséget kaptunk az 
előkészületek során is: „Gyűszűkék” Foltvarrók,  WB-IRON BT, 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, MTM 
Bakonyi Természettudományi Múzeuma, Békefi Antal Városi 
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, OSZK Ciszterci 
Műemlékkönyvtár,  Vászon Sándor, Kasper Ágota, Ujvári Ivett, 
Piedl Magdolna, Balázs Zsolt, Németh Attila, Gunther Teréz, dr. 

Hevesi Gusztávné, Szabó 
Lajosné, Magyar Vöröskereszt 
Zirci Területi Szervezete, Szent 
Bernát Idősek Otthona, Zirci 
Városüzemeltetés Nonprofit Kft. 
Zirc Városi Önkormányzat 
mind-mind hozzájárultak az 
eredményes megjelenéshez. 
Külön szeretném kiemelni 
Litter Beátát, Szurgyi 
Zsuzsannát, Kucseráné 
Katát és Horváth Norbertet, 
akik időt, fáradtságot nem 
kímélve álltak mindvégig 
rendelkezésre a tervezés, az 
előkészületek és a megvalósítás 
folyamán. A bakonyi emberek 
közvetlenségét, vidámságát, 
vendégszeretetét rendkívüli 

módon kiegészítette öltözködésünk is, amely szintén 
segítette a sikerhez vezető útunkat. A Petőfi Színháztól kapott 
ruhákban, cipőkben, fejfedőkben, a dudari Bella esküvői ruha 
üzlettől  és a Bakony Hangja Színjátszó csoporttól 
beszerzett kiegészítőkkel (kistáskák, ridikülök, esernyők, 
kesztyűk, cilinderek, sétapálcák…) színvonalasan tudtunk egy 
korhű bemutatkozást megvalósítani. Nagyon büszkék voltunk 
a rendkívül vonzó kisasszonyainkra, akik Mészáros 
Dominika által készített ruhákat viseltek. Dominika 
önzetlenül rendelkezésünkre bocsájtotta saját ruháit és mindet 
méretre igazította. Annyira szépek voltak, hogy nem győztük 
fogadni a sok dicséretet. Standunkon fellelhető volt egy régi, 
külön erre az alkalomra nyomtatott Bakony 
prospektus, egy korabeli, Honművész nevű divatlap és 
természetesen új Zirc kiadványt, valamint Bakonyi Friss 
Levegőt is vittünk magunkkal. 

A Vágták történetében immár harmadszor hoztuk el 
a Legszebb kiállítói pavilon díjat, ismét elsők lettünk 72 
település közül, köszönhetően a fentieknek. Keresnek, 
ismernek, várnak, szeretnek bennünket a korzón és ez nem 
véletlen, sok-sok munka és egy nagyon jó csapat áll mögötte. 
Köszönet ezért mindenkinek, aki az idei évben is hozzájárult 
ahhoz, hogy városunk elnyerte ezt a méltó díjat, tovább 
öregbítve ezzel mind Zirc, mind a Bakony és mind 
Veszprém megye jó hírnevét. 

 
Hevesiné Németh Marianna, Zirc Városi Önkormányzat turisztikai referense 

Az a bizonyos Reguly korabeli szalon… 


