PRO URBE-DÍJAS
Új folyam 1. évf. 3. szám

Becsengettek
Körkérdés rovatunkban a zirci
iskolák igazgatói nyilatkoztak a
tanévkezdésről (2. oldal)

Ára: 200 Ft

KÖZÉLETI LAP

Megjelenik havi két alkalommal

Legyen öröm az iskolakezdés!
A Karitász az idei évben is segítette a
rászoruló családok gyermekeinek
iskolakezdését (7. oldal)

2018. szeptember 7.

Büszke rájuk a város
Önkormányzati kitüntetéseket adtak
át az államalapítás ünnepén
(4-5. oldal)

Az összetartozás ünnepe
Bányásznapi megemlékezést tartottak Zircen
– A Bányásznap a megemlékezések mellett mindig a szakma
ünnepe volt, az összetartozásé. Ma már csak ezek maradtak:
az összetartozás és az emlékezés, és a makacsul megőrzött
remény, hogy van értelme tovább dolgozni. Ahhoz, hogy a
reményeinkből eredmény legyen, nemcsak hit kell, hanem
kreativitás, s a megszokott sablonok elengedése is szükséges
– mondta dr. Kovácsné Bircher Erzsébet történészmuzeológus, a soproni Központi Bányászati Múzeum
igazgatója ünnepi beszédében a Pintér-hegyi Parkerdő
bányász-emlékművénél. (Folytatás a 3. oldalon)

Hat lovas képviseli térségünket a Nemzeti Vágtán
Kettős csetényi győzelem született az államalapítás ünnepén megrendezett Bakonyi Vágtán, a Nemzeti
Vágta Zirc-Tündérmajori Előfutamán. Térségünket hat lovas fogja majd képviselni a fővárosban.
A vágták eddigi története során erre eddig még nem volt példa, ezért joggal büszke a rendezvény főszervezője,
Ozsváth Kálmán. Értékelésében kiemelte azt is, hogy a zirci továbbra is az egyik legbiztonságosabb és
legtökéletesebben kiépített pálya a vidéki vágták „küzdőterei” közül. A nyári zápor következtében felázott talaj
miatt fokozott figyelmet fordítottak a nézők biztonságára, s szerencsére balesetmentesen lezajlott a verseny.
(Folytatás a 8. oldalon)

Vakáció az olvasás lázában – Kihirdették az olvasópályázat eredményeit
Az idei évben is meghirdette immár hagyományos nyári olvasópályázatát a zirci Városi Könyvtár. A nemes versengés célja, hogy a nyári
szünetben minél gyakrabban látogassanak el a gyerekek a könyvtárba olvasnivalóért.
A pályázaton 46 gyermek 416 könyvet olvasott el, ebből 14 óvodásnak 112 könyvet olvastak fel, az alsósok kategóriájában 18 diák 138 kötetet
olvasott el. Az első három helyezett könyvjutalomban részesül. Az óvodás kategória különdíjasa Szecsődi Eszter, aki már maga olvasta el a
kikölcsönzött 17 könyvet. Néhány éve, hogy igazságos legyen a versengés kimenetele, az elolvasott könyvek oldalszámát vesszük figyelembe.
A felső tagozatosoknál, ahol Kindle e-könyv olvasó volt a fődíj, szoros verseny alakult ki. Első helyezett lett Borszuk Eszter 10 267 oldalnyi
szépirodalom elolvasásával. (Részletes eredmények és interjú a győztessel a 7. oldalon)
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Körkérdés: Milyen elvárásokkal, elgondolásokkal indul neki a tanévnek?
Balázsné Györek Zsuzsanna igazgató

Horváth Attila igazgató

Burján István igazgató

III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és AMI

Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola

– Intézményünk három oktatási területet
foglal magába. E sokszínűség minden
tanévben nehézségeket és pozitívumokat is
egyaránt szül. A 2018/2019-es tanulmányi
időszakban három, pedagógiai célú
pályázatban is érintettek vagyunk, melyek - a
jövőre nézve - nagyon jó lehetőségek
megvalósítását teszik lehetővé. Fő célunk,
hogy továbbra is eredményesen készítsük fel
tanulóinkat a továbbtanulásra, az új
szakképzettségek, nyelvvizsgák
megszerzésére. Egyre sürgetőbb
aktualitással bírnak az épületen belül és kívül
elvégezendő felújítások, erre is kellő
figyelmet és gondot kell fordítanunk.

– Mozgalmas tanévnek nézünk elébe.
Legfontosabb célkitűzéseink egyike az
Erasmus, a GINOP 6.2.3-as, és a
Határtalanul elnevezésű pályázatok
sikeres megvalósítása. Az eddigieknél is
nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni a
pályaválasztási rendezvényekre, az
elkövetkező időszakban mindenképpen
szeretnénk emelni a tanulói létszámot. Az
iskola pedagógusainak számára új
feladatot fog jelenteni a digitális napló
bevezetése a 2018/2019-es tanévben.

– Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy
nyugodt, szeretetteljes légkört teremtsünk.
Tartalmas programokkal, így például
táborozással, uniós projektekkel; házon
belüli, körzeti, megyei, országos
versenyekkel töltjük meg az előttünk álló
tanévet. Fontos célunk, hogy minden
tanuló, pedagógus és szülő jól érezze
magát az iskolában.

Ö NK O RM ÁNY ZATI H ÍREK , INFO RM ÁCIÓ K
Álláshirdetés szakács munkakör betöltésére
A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ pályázatot hirdet szakács
munkakör betöltésére. A munkakörbe tartozó feladatok: műszakvezető
szakácsként a létszámhoz igazított napi menü önálló elkészítése, a konyhai
kisegítők munkájának irányítása. Munkaidő 6.00-14.00 és 11.00-19.00 heti
váltásban. Alkalmasság esetén élelmezésvezető-helyettesi beosztás.
Középfokú végzettség szükséges, előnyt jelent a szakmai tapasztalat. A
pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13. A teljes pályázati
kiírás megtekinthető a KÖZIGÁLLÁS oldalon.

Tájékoztató fűtéssel kapcsolatos egyszeri támogatásról
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása
tárgyában a kormányhatározat, valamint a végrehajtásához kapcsolódó
eljárásrend és mellékletei a www.zirc.hu oldalról elérhetők, illetve
letölthetők. Az igénybejelentő nyilatkozat és a hozzá kapcsolódó
adatkezelési tájékoztató szintén a városi honlapról tölthető le, továbbá a
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)
ügyfélszolgálatán papír alapon átvehető.

Erdőlátogatás korlátozása
Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. 2018. szeptember 1. és 2018.
október 15. között délután 16:00 óra után és reggel 9:00 óra előtti időszakra
vonatkozóan erdőlátogatási korlátozást vezetett be! Az erdőlátogatási
korlátozással jelzett terület megtekinthető a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtábláján, a www.zirc.hu honlapon a Közlemények menüpont
alatt, továbbá a www.hirdetmeny/magyaroszag.hu honlapon. A VERGA
Zrt. kéri, hogy a korlátozással jelzett időszakban az erdőben ne
tartózkodjanak! A tilalmi időszakban a területen nagyvad vadászat folyik,
amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyezteti.

Az összeállítást készítette: Csaba Lilla

Hirdessen a Zirc és Vidéke újságban!
Hirdetése megjelenik a nyomtatott példányokban, az újság elektronikus
formátumában a www.zirckultura.hu és www.zirc.hu honlapokon, valamint
hírlevélként is terjesztjük.
Maximum karakterek száma: 600 (A/6 méret, ¼ oldal)
Hirdetési tarifák:
Karakterek száma
0-150
0-300
0-450
0-600

Magánjellegű hirdetés
500,- Ft/lapszám
750,- Ft/lapszám
1.000,- Ft/lapszám
1.250,- Ft/lapszám

A hirdetés leadható személyesen a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József A. u. 1. szám alatt
munkanapokon hétfőtől péntekig 08.00–16.00 óráig vagy elektronikus
úton a zivi@zirckultura.hu címre.
Hirdetése megjelenik a hirdetési díjának beérkezésétől számított első
aktuális lapszámban.
Kérjük, hogy a befizetett hirdetési díj összegéről szóló számla kiállításához
mind személyes, mint e-mail-ben történő hirdetés feladása során adja meg
az alábbi adatokat:
Név (magánszemély, cég/vállalkozás neve)
Cím (Lakhely, székhely)
Adószám (cég/vállalkozás esetében)
További információ fenti e-mail címen vagy az 593-810-es számon kérhető.

ZIRC ÉS VIDÉKE PRO URBE-DÍJAS KÖZÉLETI LAP
Felelős kiadó:

Üzleti/vállalkozói hirdetés
1.000,- Ft/lapszám
1.500,- Ft/lapszám
2.000,- Ft/lapszám
2.500,- Ft/lapszám

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

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 honlapon letölthető formanyomtatvány kitöltésével.
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Bányásznapi megemlékezést tartottak Zircen
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepség szónoka azt is hangsúlyozta, hogy alkalmazkodni kell a megváltozott piachoz. „Most
másra van vevő, mint volt évtizedekkel ezelőtt. Alkalmazkodni kell úgy, ahogy évszázadokon át tették a
bányászok. Ahogy alkalmazkodnak a zirci és a Zirc környéki bányák, az EOSZÉN Kft. és a DUSZÉN Kft.
vezetői is. Éltek az új világ lehetőségeivel, ezért sikeresek. Elmondhatjuk azt, hogy ma itt nem csak
emlékezünk, hanem ünnepelünk is. Ünnepelünk egy aktív bányavidéket, az itt dolgozó bányászokat”.
Beszélt arról is, hogy a bányásznap ünneplése tisztelgés a nehéz munkában megfáradt bányászok előtt. A
megemlékezés alkalmával nemcsak a még élő, több évtizedes munkájukkal, tisztes helytállásukkal a mai
fiatal generációnak példát adó régi bányászok előtt tisztelegtek, hanem kegyelettel emlékeztek azokra a
bányászokra is, akik már nem lehetnek közöttünk.
Visszaidézve a múltbéli bányásznapok hangulatát, a reggeli órákban zenés ébresztőt hallhattak a város
lakói a Zirci Fúvósok közreműködésével, akik kora délután hangulatos térzenével fogadták az érkező
vendégeket a Pintér-hegyi Parkerdő bányász-emlékművénél. Klopacska, magyarul lármafa kísérte a
fúvósokat a zenés ébresztőre, ezt ütötték, amikor elkezdték és abbahagyták a helyszíneken a műsort. A
megemlékezés során is használták, amikor tetszésnyilvánítást fejezett ki a közönség, tehát tapsoltak az
egyes műsorszámokra. Az eszköz a bányászatban a műszak kezdetét és végét jelezte, illetve ennek hangja
értesítette a bányászokat az őket fenyegető veszélyről is.
A bányász-emlékműnél koszorút helyeztek
el az emlékező szervezetek – Zirc Városi
Önkormányzat, az EOSZÉN Kft., a DUSZÉN Kft., a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezete, a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Veszprémi Csoportja, az Öreg-Bakony Barátai Egyesület –
képviselői. Az ünnepség során Csizmadia László a bányászatban eltöltött 25 év
szolgálati időért elismerő oklevelet vehetett át, kiemelkedő munkájáért Kovács János
pénzjutalomban részesült. A díjakat Fekete István, az EOSZÉN Kft. ügyvezetője adta
át.
Csaba Lilla műsorvezető, a szervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB munkatársa a megemlékezést versmondással is gazdagította. Az
ünnepségen tartalmas üzenetekkel teli dalok szárnyaló hangú eléneklésével
közreműködött Csutak Noémi. Ezt követően a bányászok hagyományosan egy finom
estebéddel vendégelték meg a szép számú jelenlévőt, amihez Deli Zoltán csetényi
zenész szolgáltatott kellemes hangulatot. A közös múlt emlékeinek felidézésére, szakmai beszélgetésekre kínált idén is lehetőséget az estébe
nyúló bányász-erdész találkozó. Az este folyamán kétszer is félelmetes erővel lecsapó felhőszakadás okozta technikai helyzet miatt az LGT
Emlékzenekar sokak által várt koncertjét sajnos nem lehetett megtartani. A zirci születésű Bánhegyi Adrienn és Bánhegyi Kata többszörös világés Európa-bajnokok bravúros kötélugró bemutatójával valamennyire sikerült kárpótolni az elázott sátorban is kitartó közönséget. A kötélugrással
és annak népszerűsítésével világhírűvé vált Bánhegyi-lányok vastapssal kísért bemutatóját édesanyjuk, Kaszner Éva (általános iskolánk korábbi
gyógypedagógus-logopédusa) konferálta, a műsorba bevonták korábbi versenyzőtársukat, Borsos-Rottenbücher Anitát, a Zirci Kötélugró Csoport
vezetőjét, edzőjét. A vihar csitulásakor, a szervezők kérésére a felkért zenész egy ideig még szórakoztatta a Bányásznap maroknyi résztvevőjét,
így a zord időjárás ellenére is hangulatosan zárult az idei ünnep.
Tudósított: Encz Ilona, Csaba Lilla

KÉPES KRÓNIKA – AZ ÁLLAMALAPÍTÁST ÜNNEPELTE ZIRC VÁROSA
Földesi Tamás, a Zirci Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora augusztus 20-ai ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, egy egész
nemzetre úgy hathatunk, ha saját környezetünkben hatunk. „Ha a magyar családok meleg, szerető otthonok, akkor a társadalom
egészséges közösséggé válik.” Az új kenyeret Bolla Katinka, a Bakony-Agro Kft. ügyvezetője adta át térségünk mezőgazdasági
termelőinek a nevében Ottó Péter polgármesternek, majd Imrefi Mór plébános atya megszentelte azt. Több kitüntetés átadására is
sor került, erről a 4-5. oldalon olvashatnak. Ösztöndíjat vehetett át az önkormányzattól Bajkó Mercédesz, Balázs Márton, Detre
Csongor István, Dobos Gergely Csanád, Farkas Estilla, Forsthoffer Fanni, Gregosits Martin, Hédl Petra, Lekrinszky Anett,
Molnár Petra, Moór Bence Dániel, Neumann Péter, Oláh Lili, Pallós Barbara, Simányi Viktória, Somogyi Gergő, Sömjén Máté,
Tamaskovics Balázs, Vajcs Luca és Vajda Kitti. Zirc város ünnepi megemlékezését Batthányi-Nagy Annamária, a TIT Váci
Mihály Irodalmi Színpad művészének előadásai gazdagították, műsorvezetőként közreműködött Szakács Ildikó.
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A városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Pro Urbe Emlékérem kitüntetést adományozott Zirc Városi
Önkormányzat a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület és Igmándyné Hebling Gabriella, a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde címzetes intézményvezetője részére. A kitüntetések átadására az augusztus 20-ai ünnepségen került sor.

Barátság, szeretet, testvériség – a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
Bensőséges ünnepek, hallatlan vendégszeretet, összetartás, barátság,
sokszínűség, a helyért, a közösségért történő tenni akarás, s még lehetne
sorolni a fogalmakat, amelyek városunk egyik legaktívabb és gyökereiben
nagy múltra visszatekintő civil szervezetét jellemzik.
Az egyesület fő céljai között szerepel a távoli ország és rokon nép
hagyományainak megismerése, előadások, utazások szervezése, a
barátságok és emberi kapcsolatok erősítése a két ország között. A
városunkba érkező finn delegáció fogadása, vendégül látása, hogy
kellemes emlékekkel térhessenek haza, és újra ellátogassanak hozzánk. A
Zircen tanuló, kollégiumban lakó finn cserediákok szabadidejének
tartalmas eltöltése családias szervezésben.
Az elmúlt több mint húsz évben a Bakonyi Finnbarátok Köre
Egyesület megmutatta sokoldalúságát, szorosan együttműködnek a zirci
intézményekkel, civil szervezetekkel, a városi rendezvényeken színes,
gazdag programokat kínálnak. 1999-ben a városi önkormányzattól
használatba kapták rendezvényeik helyszínéül a Cigánydombi játszótér
elhanyagolt területét, amelyet önkéntes munkával megszépítettek, és
kialakították a Barátság Parkot, melyet – az Erdélyi Baráti Körrel karöltve
– azóta is szépen rendben tartanak.
Jelentős évszám az egyesület életében 1997, amikor felvették őket a Magyar-Finn Társaság rendes tagjai közé és 1998, amikor megtörtént a
Nivala és Zirc városok közötti testvérvárosi szerződés aláírása. Tavaly decemberben Finnország függetlenségének százéves jubileumát és finn
testvérvárosunk fennállásának 150. évfordulóját ünnepelték, sok emlékezetes pillanattal.
A kettős jubileum alkalmából a magyarországi finn nagykövet, Petri Tuomi-Nikula is üdvözölte a Bakonyi Finnbarátok Körét: „Sehol a
világon nincs még egy olyan ország, ahol Finnországnak ennyi testvérvárosa lenne, és ahol ennyi finn baráti kör működne. Örülök, hogy a lelkes
zirci „finnbarátok” is csatlakoztak célkitűzéseinkhez. Szívből kívánok a zirci baráti körnek további fiatalos lendületet, az eddigiekhez hasonlóan
sokszínű, érdekes programokat, és sok-sok személyes találkozást a nivalai barátokkal…”
A finn nagykövettel teljes egyetértésben ismerte el Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyi Finnbarátok Köre tagjainak
több mint húsz éves, áldozatos tevékenységét.
A Bakonyi Finnbarátok Köre megalakulásának előzményei lassan egy évszázadra nyúlnak vissza. Az 1930-as években Magyarországra érkezett Paavo Viljanen
finnországi evangélikus lelkész, hogy tanulmányozza a nyelvünket. Diáktársával, aki később bakonycsernyei lelkész lett, olyan mély barátság alakult ki, mely stabil
alapul szolgált a személyes kapcsolatok kibontakozásának. 1994-ben a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközösség segítségével Túri Balázs, a Reguly Antal
Szakképző Iskola diákja a finnországi Nivala KAOL iskolájában tanulhatott, és ismerkedhetett a finn nép életével. A vendéglátók érdeklődése Magyarország iránt
akkora volt, hogy 1995 januárjában „Magyar Baráti Kört” alakítottak és a két iskola közötti diákcsere kapcsolatokra irányuló megállapodást írtak alá a Reguly Antal
Szakképző Iskolával. Mindezek hatására 1996. december 21-én húsz zirci finnbarát megalakította a „Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületet”.

Második otthont teremtett a gyermekeknek – Igmándyné Hebling Gabriella
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa 1987-ben szerezte diplomáját a
Soproni Óvónőképző Intézetben. Három év visegrádi kitérőtől eltekintve mindvégig a zirci nevelési
intézmény megbecsült kollégája maradt.
„A hivatás, amit választott, nemcsak nagy felelősséggel járt, hanem sok szépséget is rejtett
magában. Több évtizeden keresztül óvta, nevelte és támogatta ismeretszerzésükben a rábízott
gyermekeket. Gyermekközpontú gondolkodásával elfogadó, barátságos légkört teremtett óvodai
csoportjában. A nevelő-oktató munkán kívül fontosnak tartotta a szülőkkel való kapcsolattartást” –
hangzott el a méltatásában.
Az eltelt közel negyven év alatt folyamatosan képezte magát, így kisgyermekgondozó és
szakvizsgázott közoktatási vezető képesítést is szerzett. Számos tanfolyamon vett részt, melyek
hatékonyabb és magasabb minőségű munka megvalósítását támogatták.
Tizenhét éven keresztül volt intézményvezetője az óvodának, majd a később szakmai
támogatásával kialakításra kerülő bölcsődének. Külön hangsúlyt fektetett az integrált nevelés alapjainak
letételére. Széles látókörű pedagógus, jó észrevételei, lényeglátása sokszor segítették a nevelőtestületet a
pedagógiai feladatok végrehajtásában. Munkáját a lendületesség és a szakmaszeretet jellemezte.
Törekedett a modern kor elvárásainak is megfelelő intézményi átalakítások megszervezésére.
Szenvedélyének tekintette az óvoda udvarán és parkolójában megjelenő növényvilág gazdagítását.
Intézményvezetősége idején indult útjára a Hangyaboly Sportnap, mely a térség óvodáinak részvételével
a közös mozgás, játék örömét célozza meg. A „Zirci Buli” kulturális és szabadtéri fesztivál lelkes civil támogatója, önzetlen segítője volt éveken
keresztül.
A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde munkatársi közössége javasolta őt a kitüntetésre a gyermekekért végzett több évtizedes
kiemelkedő óvodapedagógusi és vezetői munkája, szakmai elhivatottsága, valamint a civil közösségben tanúsított szerepvállalása elismeréseként.
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„Zirc Város Tisztviselője” szakmai kitüntetésben részesült Pill Eszter, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
Osztályának vezetője és Schreindorfer Károly, a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Feladványként kezeli, és megoldja – Pill Eszter
Középiskolai tanulmányait a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában végezte. A
Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Kar gazdálkodási szakán közgazdászként diplomázott.
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban – akkori Zirc Város Polgármesteri Hivatalában –
2004. december 1-től adatrögzítőként kezdett dolgozni. 2006. január 1-től a hivatal projekt
ügyintézője lett, majd ugyanezen év április 1-től a pénzügyi osztály vezetőjévé nevezték ki, mely
munkakört a mai napig betölti.
Méltatásában elhangzott, hogy munkáját „feladványként” kezeli, melyet meg kell oldania,
és ennek kiemelkedően nagy elhivatottsággal, lelkiismerettel tesz eleget. A szakma szeretete által
vezérelve végzi mindennapi munkáját, melyet pontosság, felelősségtudat jellemez. Minden tőle
telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a hivatal, az önkormányzat és annak intézményei
biztonsággal működjenek. Mindig a megoldásra törekszik. Gyorsan tanul, és megszerzett
„tudását” igyekszik a beosztottjaival is megosztani.
A pénzügyi osztályvezetői feladatok ellátása mellett 2012-ben anyakönyvi szakvizsgát tett,
azóta aktívan közreműködik Zirc közigazgatási területén a párkapcsolatok hivatalossá tételéhez
szükséges polgári szertartásokon. Folyamatosan képezte tovább magát az elmúlt évek során,
2014-ben mérlegképes könyvelői, 2016-ban adótanácsadói végzettséget szerzett.
Személyét szeretet és tisztelet övezi a hivatalban, az önkormányzatban és annak intézményeiben dolgozók körében. Megértő
személyiségével támasza kollégáinak, akik magas színvonalú, sokoldalú szakmai munkáját elismerve javasolták a kitüntetésre.

Széleskörű szakmai tudással üzemeltetett város – Schreindorfer Károly
2000. augusztus 1-től, a megalakulásától kezdve a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató
KHT ügyvezetője, majd a társaság 2009. január 1-ei átalakulása után a Zirci Városüzemeltetés
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A cég tevékenysége rendkívül széleskörű: köztemetők gondnoksági és fenntartási feladatai, park
köztisztasági feladatok, társasházi közös képviselet, bérlakások kezelése, karbantartása, helyi
közösségi közlekedés, a nagyobb városi sportlétesítmények üzemeltetése, közcélú fizikai munkások
irányítása. Ügyvezetése alatt történt meg többek között a Borzavári úti temető bővítése, ravatalozó
épület külső részének felújítása, az Alsó temető bekerítése, az Izraelita temető területének kitisztítása,
tujákkal történő beültetése. Külön kiemelkedő a Rákóczi téri katonai temető feltárása és az elhunyt
katonák exhumálása.
Rendkívül széleskörű szakmai képzettségekkel rendelkezik, amelyeknek nagy hasznát vette a
társaság: mérlegképes könyvelői, adótanácsadói, társadalombiztosítási ügyintézői végzettségeit a
sikeres gazdasági működésben, temetkezési-szolgáltatói szakképzettségét a temetkezési-szolgáltatói
ágazatban, felsőfokú közlekedési és távközlési műszaki végzettségét a helyi közösségi közlekedési
szolgáltatás üzemeltetésének átvételében.
Szakmai tevékenysége sok szállal kötődik a közélethez, a városi rendezvények előkészítésében
vállalt szerepétől kezdve egészen a virágos város megvalósításáig. Városi és egyéb, civilek által
szervezett rendezvényeken önként vállalta a hangtechnika kezelését. Katolikus egyházközösségi tag és
a Bencés Diákok Veszprém Megyei Szervezetének a tagja.
Közel húsz éves magas színvonalú szakmai és közéleti munkásságának elismeréseként javasolták
a kitüntetésre.

Gyémánttal ékesített tanítói életút – Hujber Jánosné
Gyémántdiploma átadására is sor került az augusztus 20-ai városi ünnepségen. Hujber Jánosné, a
Reguly Antal Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa 61 évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját.
1960-tól 1993-ig szolgálta tanítóként, napközis csoportvezetőként végzett kiváló pedagógusi munkájával
Zirc városát. Tanítói oklevelét a Pápai Tanítóképzőben szerezte meg, pedagógiai munkáját 1957-ben kezdte.
1960. augusztus 16-tól a zirci Reguly Antal Általános Iskola dolgozója. „Tanítási óráira lelkiismeretes,
kimagasló szakmai, módszertani tudás volt jellemző. Eredményesen oktatott, jól nevelte tanítványait.
Módszertani munkáját az új iránti érdeklődés hatotta át” – hangzott el a méltatásában. A nyolcvanas évek
első felében részt vett a „Zsolnai Program” kísérletben, amely nyelvi, irodalmi, kommunikációs programként
került kipróbálásra. Ennek alkalmazásában nagy tapasztalatokkal rendelkezett, s igyekezett a megszerzett ismereteket átadni a kollégáinak is.
Sokat tett nevelőtársainak továbbképzése érdekében, kiválóan szervezte a körzeti továbbképzéseket, amelyek sikeréhez gyakran bemutató
tanításaival is hozzájárult. A mindennapi pedagógiai munkája mellett rendszeresen részt vett a komplex anyanyelvi versenyek megszervezésében
és lebonyolításában. A rajzpályázatokon tanulói több alkalommal első helyezést értek el, ezáltal is bizonyítva tantárgygondozó munkáját.
Napközis munkaközösség-vezetőként kiváló pedagógiai munkájával tette eredményessé foglalkozásait, fogta össze tanulóközösségét.
Szakmai tekintélyével harmonikus kapcsolatot teremtett a családokkal. Különös gondot fordított a hátrányos helyzetük miatt lemaradt tanulók
felzárkóztatására, korrepetálta, segítette őket. A nagy szakmai és élettapasztalattal rendelkező pedagógus hasznos tanácsaival sokat segített a
kezdő kollégáinak is.
Példamutató életvitele, szerény egyénisége a testületi közösség összetartásában is megnyilvánult. Emberi magatartása, alapos, lelkiismeretes
munkája példaértékű.
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Közösen állítsunk Fekete
István emlékművet!
Milyen választ adhat Fekete István
korunk problémájára?
Semmilyent, de útba igazíthat
bennünket.
Először is a XXI. század két
évtizedére szükséges rátekinteni, és
megvizsgálni mit is nyújt nekünk, de
különösen az ifjúságnak.
Nézve
a
TV
közvetítette
gyermekműsorokat, külföldi filmeket,
rajzfilmeket, meggyőződésévé válik a
gondolkozó nézőnek, hogy szándékos
háborút folytatnak a gyermeklélek
tönkretételéért.
Ekkor gondoltunk Fekete István
emlékműre, mert megismerésével nem
csak az ifjúságnak, a felnőtteknek is
sokat nyújthat bármelyik műve. És a
nagyszülő ekkor gondol leginkább az
unokára.

Az ifjúság nevelése a legfontosabb
feladatunk. Mi csak erkölcsi tanácsot
tudunk adni, a jövőjük a saját kezükben
van. Rajtuk múlik, milyen lesz a válaszuk
az új kihívásokra. De ahhoz szükséges
egy közösség, idegen szóval az identitás,
ami a nemzeti azonosságtudatot jelenti, a
valakihez
tartozás
kultúrájával
egyetemben. Olyan iskolai oktatás
megteremtése
szükséges,
mely
megismerteti a szavak értelmével, a
hazaszeretet, hit, erkölcs, család, becsület
fogalmak
mögötti
tartalommal
a
gyermeket. Ezen fogalmak mély
megismerése a szellemi, lelki, erkölcsi,
hitbéli kiegyensúlyozott érzelmi világhoz
való visszatalálás. A természettel, az
evolúcióval való szembefordulás minden
kultúra halálát jelenti.
Nem fizikai, hanem lelki kapcsolat
az, mely összeköt települést és személyt.
Az ember, de különösen az ifjúság lelkét
nevelni, ápolni szükséges, hogy „csudát”
tudjon művelni.
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Az emlékmű tervrajza és az arra elhelyezésre
szánt plakett (Forrás: a cikkszerzők)

Nem kell templomba járó hívőnek
lenni, a lelkével mindenki maga
rendelkezik, de tegye lelkiismereti
kérdéssé gyermeke-unokája jövőbeni
életét.
E gondolatok jegyében fordulunk
Zirc
város
lakosságához,
hogy
támogassák az emlékmű állítását
adományaikkal. A közös szellemiség
váljon kézzelfogható valósággá, mely
legyen a jövő egyik sarokköve!
Zirci Országzászló Alapítvány

Adakozási lehetőségek a Fekete István emlékműhöz: B3 TAKARÉK Szövetkezet. Elkülönített számlaszám: 73610021-0030524
Személyesen: Máj János, Luksz Sándor u. 13. Bittmann Károly, Gyóni Géza u. 63. Egervölgyi Dezső, Alkotmány u. 33/b

Az Édesanyákért ajánlották fel útjukat
A Mária Út Egyesület az idei évben is megszervezte az 1ÚTON
zarándoklatot, melyet ezúttal az „Édesanyákért” ajánlottak fel.
A zirci körzarándoklat Onódi Ferenc koordinálásában és a
Zirci Egyházközség közreműködésével valósult meg.
A borongós, esősre forduló időjárás ellenére is több mint
ötvenen indultak útnak augusztus 25-én a Zirci Ciszterci Apátság
díszudvarából, miután Imrefi Mór plébános atya áldást mondott az
útra. Az állomások között szent helyek, szakrális emlékek
szerepeltek. Az agapét Hoffer Ildikó biztosította. A zarándoklat
szentmisével zárult a zirci bazilikában, melyet Bérczi L. Bernát
ciszterci apát és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát celebrált.

Budapesten, a Szent Jobb körmeneten Huszár G. Lőrinc (balról a
második) korábbi zirci plébánossal is találkoztak a helyi civilek

Megszépült a Mária-szobrot körülölelő terület

1ÚTON az Édesanyákért (Fotó: Bittmann Károly)

Zirci civilek egy csoportja a Mária Rádió által szervezett
Szent Jobb körmeneten is részt vett augusztus 20-án, Budapesten,
mely szintén misével zárult a Szent István Bazilikában.

A Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének önkéntese, Csombor
Mariann hívta fel Bittmann Károly figyelmét arra, hogy a Tündérikiserdői Mária-szobor területén a padot összetörték. Nemcsak az
embertelen rongálás, hanem az 1ÚTON Mária-zarándoklat is
szorgalmazta azt, hogy a Zirci Országzászló Alapítvány tagjai a
területet szemrevételezzék, s tapasztalva az ott uralkodó áldatlan
állapotokat, azonnal nekiláttak a munkálatoknak: az elsüllyedt
lépcsősort felújították, melynek környékét fehérmurvával, a
megrongált padot pedig tölgydeszkával borították be. A
fehérmurvát Gyurkó János vállalkozó, a tölgyrönköt- és deszkát a
KOKO FA Kft. biztosította az Alapítvány számára. A felújított
területet Imrefi Mór plébános atya megáldotta a zarándoklat során.
(kg, csl)

Baba-Mama Tornát hirdetünk és már keddi napokon is várjuk az édesanyákat kisgyermekeikkel!
A Bakonyi Babázó Csoport örömmel fogadja a Gyed-en, Gyes-en lévő édesanyákat kisgyermekeikkel. Mamának-babának is remek lehetőség a
csoportban töltött idő egy kötetlen beszélgetésre és sok-sok játékra! Foglalkozásaink minden kedden és csütörtökön 9.00–12.00 óra között látogathatók a
Művelődési Házban. Szeptember 11-én, 9.00 órai kezdettel minden érdeklődőt szeretettel várunk nyílt napunkra, ahol alkalom nyílik a Baba-Mama Torna
megismerésére és egy kicsit mozoghatunk együtt! Remek mozgásforma kismamáknak, édesanyáknak, babáknak egyaránt! (Lott Henriette)
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Legyen öröm az iskolakezdés!
Az iskolakezdés minden évben nagy anyagi megterhelést
jelent a nehéz körülmények között élő gyermekes
családoknak.
A zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász
évek óta segíti, támogatja a rászoruló családokat és
igyekeznek enyhíteni a kiadásokat.
Zirc Városi Önkormányzattól 200 000 forint támogatást
kaptunk erre a célra, amit a Veszprém Főegyházmegyei
Karitásztól és a zirci plébániától kapott támogatással
kiegészítettünk. Így a WB-Iron Bt. Papírbolt üzletben a
leadott névsor alapján 34 rászoruló család 58 gyermeke 3600
forint/fő értékben vásárolhatott taneszközöket.
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A rászoruló családokat augusztus 25-én vártuk a
karitász
irodájában,
ahol
tartós
élelmiszerés
mosószercsomagot vehettek át.
A Veszprém Főegyházmegyei Karitászhoz is nyújtott be
pályázatot karitász csoportunk. Az elnyert 30 000 forint
értékű Erzsébet-utalványt az öt legrászorultabb család 6
gyermeke kapta, amit taneszközre, ruha és cipő vásárlására
költhetnek.

A képen a Kardosréten élő Varga család az egyik gyermekkel, akiknek
Gyurkó Jánosné, a karitász munkatársa adta át az élelmiszer- és
mosószercsomagot, valamint az Erzsébet-utalványt

Köszönetünket fejezzük ki a WB-Iron Bt. Papírbolt
dolgozóinak és a két önkéntes középiskolásnak a segítségért!
A karitász szeptember 13-án (csütörtökön) reggel 8 órától
10 óráig szeretettel várja az érdeklődőket irodájában, ahol
cipők, ruhák, ágyneműk, játékok közül lehet válogatni.
Szalai Alexandra kisdiák átveszi a taneszközöket Ulrich Józsefné karitász
csoportvezetőtől és Bittmann Klárától, a WB-Iron Bt. üzletvezetőjétől

VÉRADÓ-HÍRADÓ

Fotók: Önkormányzat, Karitász

Ulrich Józsefné
karitász csoportvezető

Önkormányzati Hivatal Szeptember 29. (szombat), 14.00-18.00:
Dudar, Körtefesztivál (Sportpálya)

A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete
szeptember hónapban az alábbi időpontokban
és helyeken szervez véradást.

FELHÍVÁS RUHAOSZTÁSRA!
Szeptember 20. (csütörtök), 14.00-18.00: Zirc, Művelődési Ház
(Alkotmány u. 14.) Szeptember 26. (szerda), 10.00-13.00: Zirc,
Művelődési Ház Középiskolásoknak szervezett, de a lakosság is
részt vehet! Szeptember 26. (szerda), 15.00–18.00: Nagyesztergár,

A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete értesíti a
lakosságot, hogy szeptember 10-én (hétfőn), 9.00 és 12.00 óra
között ingyenes ruhaosztást szervez a Művelődési Házban.

Kihirdették a könyvtár nyári olvasópályázatának eredményeit
(Folytatás az 1. oldalról)
A nyertesek névsora: Óvodások: 1. Bartus Marcel,
2. Bartus Milly, 3. Varga Csanád, 4. és Különdíj:
Szecsődi Eszter. Alsó tagozatosok: 1. BerkesSzabó Luca, 2. Gombor Lilla, 3. Renkó Péter Zalán.
Felső tagozatosok: 1. Borszuk Eszter, 2. Lázár
Hanna, 3. Palánkai Tünde. A díjakat az „Együtt a
Könyvtárért” Alapítvány ajánlotta fel. Köszönet
érte! Minden díjazottnak és résztvevőnek szeretettel
gratulálunk! Sikeres tanévet és sok-sok olvasással
eltöltött boldog pillanatot kívánnak a könyvtárosok!
A győztessel, Borszuk Eszterrel – aki a fődíjat
Bieberné Réz Ágnestől, a szervező Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
igazgatójától vette át (képünkön) – Csaba Lilla
készített villáminterjút.

– Eszter, miért szeretsz olvasni?
– Mert nagyon szeretem beleélni magam az
izgalmasabbnál
izgalmasabb
könyvekbe,
történetekbe.
– És miért szeretsz könyvtárba járni?
– Mert szeretem az ott dolgozó könyvtáros néniket,
szeretek könyvet kölcsönözni, nézelődni az új
könyvek között, leülni olvasgatni.
– Melyik volt a kedvenc olvasmányod azok közül,
amiket a pályázat keretében elolvastál?
– A Szent Johanna gimi, mert nagyon kedvelem a
sulis dolgokról, élményekről szóló történeteket is.
– Legközelebb is indulsz az olvasópályázaton?
– Igen! És remélem, hogy akkor is nyerek majd!
Fotó: Benczikné Tóth Magdolna
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Hat lovas képviseli térségünket a Nemzeti Vágtán
(Folytatás az 1. oldalról)
A kishuszárok ültek először nyeregbe, az öt induló közül hárman
jutottak a döntőbe, a házigazda Zirc mellett Csetény és Dunakeszi
gyermeklovasa várhatta a folytatást. A nagylovasok vágtáját
késleltette a hosszan tartó nyári zápor és az ennek következtében
felázott talaj. Sokszor fordult a traktor, mire versenyzésre alkalmas
állapotba sikerült hozni a pályát. A közönség ujjongó lelkesedésbe
tört ki, amikor végre felemelkedett a borona a földről, s a huszárok
elindultak, hogy felvezessék az első futam versenyzőit.
„Döntőnek is beillene ez a futam” – mondta Kőmíves Péter
kommentátor az erőviszonyok ismeretében, s valóban kiélezett
küzdelmet hozott az első hármas vágtája, ahonnan végül Csetény
jutott tovább. Bakonyszentkirály és Porva lovasa már
fölényesebben nyert ellenfeleivel szemben. (A benevezett
települések között kilenc ló ment át a kötelező vizsgálaton, így
végül három előfutamra került sor a felnőttek között, mindhárom
futamban három versenyzővel.)

A szoros verseny okán a szervezők úgy döntöttek, hogy „szabad
kártyával” a zirci kishuszárnak is lehetőséget biztosítanak a
Nemzeti Vágtán történő részvételre.

A nagylovasok fináléjának a dobogós helyezések eldöntése volt a
tétje, az már tudvalevő volt, hogy mindhárom döntős ott lehet majd
a Hősök terén. Igazi kistérségi futam volt ez, amelyet Vörös József
(Csetény) nyert meg, második helyezést ért el Schvarzenbart Bálint
(Porva),
a harmadik helyen pedig Kövesdi István
(Bakonyszentkirály) futott be. Zirc a rendező település jogán,
„szabad kártyával” indíthat versenyzőt a Nemzeti Vágtán, aki
Molnár Gyöngyi lesz, így összesen hat lovas képviseli a térséget a
fővárosban, szeptember 15-16-án. A résztvevő települések – Zirc,
Csetény, Porva, Bakonyszentkirály – egy közös, „A Bakony a világ
közepe” elnevezésű standdal jelennek meg a Vágta Korzón.
Fotók: Horváth Norbert, Kelemen Gábor

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bendes Csaba, a Vidéki
Vágták igazgatója is. A színpadról nemzeti hagyományainkat
felelevenítő és az ünnepi alkalomhoz illő zeneszámok szóltak, a
pályát nemzeti színű szalagokkal díszítették fel. Lovas ügyességi
verseny, hip-hop táncosok, huszárok felvonulása, Hamza Viktória
szabadidomító látványos bemutatója színesítették a programot, és a
fővárosban már többször nagy népszerűségnek örvendő bakonyi
stand, a „Lókötő Csárda” is megnyitotta kapuit.
A Kishuszár vágta döntője hallatlan izgalmakat hozott, Vörös
Tamara (Csetény) és Rigó Lotti (Zirc) fej-fej mellett haladtak,
végül a csetényi kishuszár ért elsőként célba, megvédve címét.

Kisorsolták a Nemzeti Vágta előfutamait
Szeptember 5-én, Budapesten kisorsolták a XI. Nemzeti Vágta előfutamait.
A térségi érdekeltségű futamok mezőnye:
2. futam: Lendva, Csetény, Lemhény, Pogány, Tata, Oromhegyes
4. futam: Porva, Gyenesdiás, Negyed, Debrecen, Tiszatelep, Petesháza
8. futam: Tapsony, Heves, Bakonyszentkirály, Baja, Szentlőrinc, Böcs
10. futam: Decs, Szentkirály, Polány, Gyergyószárhegy, Dunakeszi, Zirc

Verseny, tanfolyam, sportágválasztó
A nyári szünetben is zajlott az élet az MTTSZ Területi Klub Zirc háza táján.
A lövészklub három tagja, Panyi Kinga, Bittmann-né Wittman
Orsolya és Bittmann Márton sikeres harmadosztályú versenybírói
vizsgát tett. A tanfolyam elméleti részére Zircen került sor, a
gyakorlati oktatásnak pedig Ajka városa adott otthont. A
Fertőrákoson megrendezett Kőfejtő Kupán is jól vizsgáztak a
klubtagok, de itt már a célzó tudásukat mutatták meg. Panyi Kinga
légpuskában és légpisztolyban is első helyezést ért el, Bittmann
Kata légpisztolyban első, légpuskában második lett, Horváth Bálint
a légpisztoly első helyezés mellé egy légpuska harmadik helyet
zsebelt be, Végh Attila korcsoportjában a dobogó legmagasabb
fokára állhatott fel a légpuskások versenyében, Bagi István pedig
sportpisztolyban a harmadik helyet szerezte meg. Összességében a
zirci csapat második helyen végzett a házigazda Fertőrákos mögött,
megelőzve Bakonyszentlászlót. A Veszprémben megrendezett sportágválasztó programon is érintett volt
a zirci lövészklub, a szervezők őket kérték fel a sportlövészet népszerűsítésére.

VII. Zirci Duatlon
Zirc Városi Önkormányzat az idei évben is
csatlakozott a környezetbarát és közösségi
közlekedést népszerűsítő Európai Mobilitási
Hét programsorozathoz. Ennek keretében
kerül megrendezésre hetedik alkalommal a
Zirci Duatlon verseny szeptember 22-én.
Bakancs Infó
A következő Bakancsos Túra szeptember 8-án
(szombaton), 9.00 órai kezdettel indul a
Rákóczi téri „0” km-es bakancstól. Már
megvan a „Zirc30” Őszköszöntő Túra
időpontja is, erre október 6-án kerül sor.
Várostörténeti séta
Zirc Városi Önkormányzat a Kulturális
Örökség Napján várostörténeti sétát szervez,
amely szeptember 15-én 15.00 órától indul a
Zirci Információs Ponttól.

