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A Bakony a világ közepe!
Kiemelkedően szerepelt Zirc és a
térség a Nemzeti Vágtán
(8. oldal)

KÖZÉLETI LAP

Megjelenik havi két alkalommal

Országos Könyvtári Napok
A Békefi Antal Városi Könyvtár az
idei évben is csatlakozik a
programsorozathoz (4. oldal)

2018. szeptember 28.

A környezetbarát közlekedésért
„Kiskerekes” Futamokat rendezett
Zirc Városi Önkormányzat
(8. oldal)

Átmenetileg a Damjanich
utcába költözött az idősellátás
Fejlesztik a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ
Bajcsy-Zsilinszky utcai épületét, így a telephely
átmenetileg a Damjanich utcába költözött. A szociális
étkeztetés ellátása a megváltozott körülmények között
nehézkesebb lesz, de továbbra is megoldják.
Zirc
Városi
Önkormányzat
a
Területés
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
pályázatot nyújtott be a TOP-4.2.1-15. „Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése,
fejlesztése” tárgyú felhívásra. A pályázat sikeres volt,
amelynek keretében megtörténik a Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ Bajcsy-Zsilinszky u. 9. szám alatti
épületének átalakítása. (Folytatás a 7. oldalon)

Ülésezett Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete

FOTÓPÁLYÁZAT
FELHÍVÁS

Rendeletek, beszámolók, projektek kerültek a
képviselő-testület napirendjére a második félév első
rendes ülésén. Döntés született Zirc város csapadékvízelvezetésének felülvizsgálatáról, naptár kiadásához
kapcsolódó fotópályázat kiírásáról, köztéri alkotások
elhelyezésének engedélyezéséről. (3. oldal)

Zirc Városi Önkormányzat
elhatározta egy „Zirc 2019” falinaptár kiadását, attól a
céltól vezérelve, hogy településünk ismert vagy rejtett
értékei szélesebb körben is megismerhetővé váljanak,
illetve a helyi fotósok, fotózás iránt érdeklődőknek egy
gyűjteményben történő megjelenési lehetőséget
kínáljunk. (A pályázati felhívás a 2. oldalon olvasható)
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Körkérdés: Diákokat kérdeztünk olvasási szokásaikról az Országos Könyvtári Napok előtt

Balogh Anna (PSZC Reguly Antal
Szakképző Iskolája és Kollégiuma):

Piedl András (III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium és AMI):

Lázár Hanna (Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola):

– Székesfehérvári lány vagyok, kollégista.
Mostanában kevesebb időm jut a gyakori
olvasásra, korábban hetente két-három
könyvet is elolvastam, amiket fel is
jegyeztem magamnak, s szinte napi
látogatója voltam az általános iskolai
könyvtárnak. Én voltam az egyetlen az
osztályban, aki szerette a kötelező
olvasmányokat. Mindenevő vagyok,
különleges szokásom, hogy először mindig
elolvasom az utolsó szót a könyvben, s
aztán kezdek neki. Van olyan ismerősöm,
aki az utolsó fejezettel kezdi, s visszafelé
halad a könyvben. Könyvajánlatom: Az
éhezők viadala

– Későn kerültem kapcsolatba az
olvasással, mint kultúrával. Az „Ábel a
rengetegben” című könyvvel kezdődött,
amit karácsonyra kaptam, s nagyon
megfogott. A Veszprémi Petőfi Színházban
dolgozok, jobban ott fejlődött ki az olvasás
iránti érdeklődésem. Véleményem szerint
minden könyvnek van egy üzenete, nem
beszélve arról, hogy az ember fejlődik
szókincsben, tapasztalatban,
műveltségben. Amit elolvasok, azt mindig
vizualizálom, képként jelenik meg előttem
az írás. Könyvajánlatom: Karinthy Frigyes:
Tanár úr kérem

– Rendszeresen olvasok, és sokszor járok
könyvtárba, nyáron is, iskolaidőben is. A
városi könyvtár olvasópályázatán is
többször részt vettem. A „lányosabb”
könyveket szeretem, így például Leiner
Laura műveit. Fontosnak tartom, hogy
minél többet olvassunk, hiszen ezáltal
szebben tudunk beszélni, a szókincsünk is
gazdagodik. Könyvajánlatom: Nógrádi
Gábor: A mi Dózsánk. Az 1814-es
parasztfelkelésről szól, gyerekek véletlenül
visszamennek az időben. A szerző könyveit
diáktársaimnak, fiúknak és lányoknak
egyaránt tudom ajánlani.
(kg)

HIRDETÉS

„ZIRC 2019 NAPTÁR” FOTÓPÁLYÁZAT
Zirc Városi Önkormányzat elhatározta egy „Zirc 2019” falinaptár
kiadását, attól a céltól vezérelve, hogy településünk ismert vagy
rejtett értékei szélesebb körben is megismerhetővé váljanak, illetve a
helyi fotósok, fotózás iránt érdeklődőknek egy gyűjteményben
történő megjelenési lehetőséget kínáljunk.
A pályázatra bárki benyújthat alkotást, azzal, hogy a pályamű
felhasználási jogát átengedi a pályázat kiírója részére. A felhívásra
csak saját fotóval lehet pályázni. Az alkotások témájának Zirchez
kell kötődniük, és lehetőleg illusztrálják az év egy-egy hónapját, de
legalábbis évszakát. Egy pályázó maximum 6 alkotást nyújthat be.
Az alkotásokat csak és kizárólag digitális formában várjuk a
sajto@zirc.hu és a kelemen83@gmail.com e-mail címre az alkotó
nevének, címének, elérhetőségének megadásával, illetve –
amennyiben van – a fotó / fotók címének feltüntetésével és a
pályázati kiíráshoz tartozó adatlap kitöltésével, amely letölthető a
www.zirc.hu városi honlapról az Önkormányzat / Pályázatok
menüpont alatt.
Formai követelmények:
- minimális felbontás 9 MPixel, azaz 3488x2616 képpont, - jpg
kiterjesztés, - fekvő tájolás
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 15. (hétfő), 16.00
A naptárba 12 alkotás kerül be. Minden pályázó – függetlenül attól,
hogy bekerült-e az alkotása a naptárba – egy „Zirc 2019”
ajándéknaptárt kap. Azok a pályázók, akiknek kiválasztásra került a
fotójuk, 5 db ajándékpéldányban részesülnek a naptárból. A fotó
készítőjének neve a naptár lapjain, a fotó közvetlen környezetében
feltüntetésre kerül.
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Fotópályázat, falinaptár, projektek
A 2018-as év második félévének első rendes ülését tartotta Zirc
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Beszámolók,
projektek kerültek napirendre, és egy új kezdeményezéssel is
előállt az önkormányzat.
A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a vállalkozási
tevékenységként folytatott temetkezési szolgáltatást technikai okok
és a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek hiánya miatt
nem látható időtartamra felfüggesztette. A képviselő-testület
elfogadta az erről szóló tájékoztatót, és jóváhagyásra került a
gazdasági társaság üzemeltetési beszámolója a menetrend szerinti
helyi autóbusz közlekedésről 2018. első félévére vonatkozóan. A
szolgáltatást igénybe vevő utasok számát illetően növekedés
tapasztalható. Ottó Péter polgármester bizalmát fejezte ki, hogy a
lendület kitart év végéig és az előzetes várakozásokon felül tud
teljesíteni a gazdasági társaság ezen a területen.
Módosította a képviselő-testület a helyi építési szabályzatról
és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendeletét annak
érdekében, hogy a Fáy András utcai lakóteleptől keletre eső
telektömbben lakófunkció is elhelyezhetővé váljon. Az állami
főépítészi hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal
által is támogató döntés született. Vállalkozói kezdeményezést
figyelembe véve elindult egy másik módosítási folyamat is, amely
a terület beépíthetősége kapcsán az előkert méretének
változtatására vonatkozik. A testület döntött, hogy a
településrendezési eszköz módosításába partnerként bevonja a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szabályozott
érintettek körét. A módosítással kapcsolatos tervezői költségeket a
kezdeményező vállalkozónak kell viselnie.
Felülvizsgálta a képviselő-testület a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó
többletszolgáltatás
ellentételezéséről
szóló
önkormányzati
rendeletét. A házasságkötési eljárás tárgyi illetékmentes, ezért az
illetékre vonatkozó szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.
Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a Zirc város egyes
közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi
tartózkodás jogellenessé minősítéséről szóló önkormányzati
rendeletét is, amelyre a szabálysértési törvény módosulása miatt
volt szükség. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben
engedélyezetté válik a közterületeknek az ilyen célú használata.
Sümegi Attila jegyző tájékoztatásában elmondta, az október 15-én
hatályba lépő törvény által szabályozott szabálysértési tényállás
hasonló ahhoz, mint amit az önkormányzati rendelet rögzített.
Amennyiben az intézkedő rendőrnek a felszólítására az elkövető
elhagyja a helyszínt, vagy a jelenlévő hatóság, szervezet felajánlott
segítségét elfogadva együttműködik, és a hajléktalan személyek
részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében távozik velük
a helyszínről, mentesül a felelősségre vonás terhe alól.
Amennyiben ez nem következik be, szabálysértési eljárás indul az
elkövetővel szemben.
Két önkormányzati intézmény létszámkeretének emeléséről is
döntött a testület. A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központnak
jogszabályi változások okán újabb feladatokat szükséges ellátnia.
Az intézményen belül a Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai
és óvodai szociális segítőket alkalmaz térségi szinten, így két fővel
emelkedik a létszámkeret. A Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház közel 48 millió forint összegű támogatást
nyert egy pályázat megvalósítására, amely Reguly Antal
életművének kutatását és hagyatékának közzétételét szolgálja. A
pályázat keretében négy évig foglalkoztat egy fő kutatómunkatársat
a közművelődési intézmény a testület jóváhagyásával.

A képviselő-testület arról is döntött, hogy a Zirci Országzászló
Alapítvány részére hozzájárulását adja a Rákóczi téren
elhelyezendő, Fekete István írónak emléket állító szobor
elhelyezéséhez a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft.
szakvéleményének figyelembevételével. A Jáger Ida Emlékpad
elhelyezésénél is figyelembe veszi a testület a szakemberek
állásfoglalását, tehát mindkét köztéri alkotásra vonatkozik a
határozat.
Az 1904/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes
állami tulajdonba adásáról is döntés született. Ezen a területen fog
megvalósulni a város új tanuszodája, amelynek az építési
engedélye már rendelkezésre áll. Ottó Péter polgármester reményét
fejezte ki, hogy a közeljövőben elindulhatnak a kivitelezéshez
szükséges közbeszerzési eljárások. Hozzátette, hogy fontos
létesítménnyel gazdagodik a város, a tervek pedig a környezethez
illeszkednek. A beruházás megvalósítói és későbbi üzemeltetői a
Nemzeti Sportközpontok lesznek.
A testületi ülésre beszámoló készült a Zirc Városi
Önkormányzat által benyújtott TOP és egyéb pályázatokról. Ezek
között vannak olyanok, ahol már megkezdődhetett a kivitelezés,
bizonyos projektek esetében viszont egyelőre a megvalósítás
lehetőségét keresi az önkormányzat.
Tiszteletdíjról történő lemondások következtében támogatási
döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
274 850 forint összegű tiszteletdíjával támogatta a Zirci
Fúvószenekar fellépését a város Bányásznapi ünnepségén. Dr.
Kovács László, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke
az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára mondott le
honoráriumáról 238 626 forint összegben, míg Sztana Éva, a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagja az Erdélyi Baráti
Kör Közhasznú Egyesület működését segíti 122 724 forint összegű
tiszteletdíjának felajánlásával.
Napirendre tűzte a testület Zirc város csapadékvízelvezetésének felülvizsgálatát is. Az elmúlt időszak heves esőzései
is rávilágítottak arra, hogy vannak problémák ezen a területen,
amelyek megoldására akár saját forrásával bevonásával törekedni
fog az önkormányzat. Három területen máris megtörténik a
beavatkozás a hivatalhoz érkezett bejelentések ügyében. A
kivitelezési feladatok elvégzésére kiválasztotta a vállalkozásokat a
képviselő-testület.
Naptár kiadását tervezte el és ehhez kapcsolódóan
fotópályázatot írt ki a képviselő-testület. „Zirc 2019” falinaptár
kiadvánnyal
gazdagodhat
a
város
az
önkormányzati
kezdeményezés eredményeként. Ezzel együtt a helyi, környékbeli
fotósoknak, fotózás iránt érdeklődőknek is egy megjelenési
lehetőséget kínál Zirc Városi Önkormányzat, hiszen a naptár lapjait
fényképek ékesítenék, melyek az erre a célra kiírt pályázat útján
kerülhetnek a naptárba. Ottó Péter polgármester arra biztatott
mindenkit, hogy éljenek a pályázat adta lehetőséggel.
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Országos Könyvtári Napok
A zirci Békefi Antal Városi Könyvtár is
csatlakozik az „Országos Könyvtári Napok”
programsorozathoz.
Október 1-je és 7-e között rendezik meg az
Országos Könyvtári Napokat, „Közös tudás –
Közösségi hozzáférés” mottóval. A könyvtáros szakma
legjelentősebb eseménye idén is több ezer könyvtár
összefogásával valósul meg, a lakosság széles körének
bevonásával.
A rendezvénysorozathoz ez alkalommal is csatlakozik a
zirci Békefi Antal Városi Könyvtár is. Október első hetében
az intézmény valamennyi korosztályt megszólító
programkínálattal várja az érdeklődőket – játékos

2018. szeptember 28.

mesefoglalkozás, Ringató, helyismereti séta,
rendhagyó ének-zene óra is szerepel a
repertoárban.
Az Országos Könyvtári Napok zirci
eseménysorozatát előadások is színesítik, egyegy
szakmai
témában
Kirmer
Anna
néprajzkutatót, Kovács Attila ornitológust és
Gilicze Tamás református lelkészt is hallhatják.
A könyvtárakra fókuszáló héten, rendhagyó
irodalomóra keretében az intézmény vendége lesz kortárs
irodalmunk egyik kiemelkedő és jól ismert alakja, Tóth
Krisztina író, költő, műfordító és dr. Fűzfa Balázs
irodalomtörténész.
A Könyves Vasárnap elnevezésű záró programon az
olvasók Réti László íróval, bűnügyi regények szerzőjével
ismerkedhetnek meg közelebbről.
(csl)

Szent Mihály-napi Családi Nap és Nagy Szakkörválasztó
Őszi első családi napunk hagyományosan egy jeles
naphoz, Szent Mihály napjához kötődik. Idén is nagy
hangsúlyt fektetünk a kézműves foglalkozásokra: a „Nagy
Szakkörválasztó” címen meghirdetett programunkon, az
őszi-téli kézműves szakköreink bemutatóján reményeink
szerint mindenki talál majd a kínálatban olyan foglalkozást,
egyszeri vagy rendszeres alkalmat, ahol valami újat tanulhat,
vagy éppen felelevenítheti, pontosíthatja tudását.
2018-ban a Mátyás király emlékévhez kapcsolódunk mi
is, vendégeink érdekes előadást hallgathatnak meg Mátyás

királyról dr. Pálosfalvi Tamás történésztől, a kisebb
korosztályt pedig egy Mátyás királyról szóló meseelőadással várjuk a Magyar Népmese Színház
tolmácsolásában. A nap lezárásaként, sötétedés után fáklyás
várostörténeti séta indul a Múzeum elől. Várunk tehát
mindenkit 2018. szeptember 29-én 15 órakor kezdődő
rendezvényünkre!

Nyár végi kertmozi és finisszázs

FELHÍVÁS!

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház beszámolója
2018. augusztus 23-án 20.00 órától nyár
végi hangulatban búcsúztunk az
„Észtország története képekben” című
kiállítástól a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóházban.
A program névadónk, Reguly Antal
szobránál kezdődött, ahol koszorút
helyeztünk el Reguly halálának 160. évfordulója alkalmából.
Ünnepi beszédet Paréj Gabriella, a Reguly Társaság elnökségi
tagja mondott, kiemelte, hogy Regulynak a finnugor nyelvek és
kultúrák kutatása során hányféle fizikai és kulturális nehézséggel
kellett szembenéznie. Látogatóink az est során még utoljára
megtekinthették az Észt Kulturális Intézet vándorkiállítását, ezt
követően pedig a múzeum kertjében levetítettük a neves szetu
népdalénekesről szóló életrajzi filmet, a „Taarka”-t. A szetuk
Észtország DK-i részén élő, ortodox hitű népcsoport. Többszólamú
énekes hagyományukról, az ún. leelo-król váltak híressé, amely
2009. óta az UNESCO szellemi kulturális örökségének listáján
szerepel. A leelo éneklése során az előénekes elénekel egy sort, az
utolsó néhány szótaghoz érve a kórus is bekapcsolódik az egész
sort megismételve. A szetu kórusok kizárólag nőkből állnak, s
napjainkig a legismertebb énekesük az a Hilana Taarka (18651933), akiről a finisszázson vetített film is szólt. Az eseményen az
augusztus 20-án Pro Urbe Díjat kapott Bakonyi Finnbarátok Köre
tagjai is részt vettek, akik ezen apropón ünnepléssel és
vendégséggel is készültek a nyár végi eseményre. A film kezdetére
megtelt a Reguly Ház udvara és igazi nyári kertmozi élménnyel
búcsúzhattunk az észt kiállítástól.

Bakonyszentkirályon a térség bányászatát
bemutató emlékkiállítás nyílik.
A kiállítási anyag gyarapításához az Önök
segítségét is kérjük. Ha rendelkeznek bányászattal
kapcsolatos tárgyi emlékekkel (pl. oklevél,
ruházat, szerszám, fotó stb.), szívesen fogadjuk az
alábbi címeken:
Szeiler János
Zirc, Alkotmány utca 5/a
EOSZÉN Kft. Irodája
Bakonyoszlop, Békefi A. u. 2.
Köszönjük felajánlásaikat, mellyel hozzájárulnak
a gyűjtemény gazdagabbá tételéhez!
Jó szerencsét!
Szeiler János
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Október 6-án, szombaton. Rajt: 9.00–11.00, Művelődési
Ház (Zirc, Alkotmány u. 14.). Nevezési díj, szintidő nincs.

Megemlékezés
Október 6-án, az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából
ünnepélyes megemlékezésre várja Zirc város polgárait Zirc
Városi Önkormányzat és a szervező intézmény, a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB a Március 15.
térre, 17.00 órára. Ünnepi beszédet mond dr. Detre Miklós,
közreműködik Németh Nikolett diák és Csaba Lilla.

Orgonakoncert
Kosóczki Tamás orgonaművész hangversenye szeptember 30-án
16.00 órától a Zirci Ciszterci Bazilikában.

Bakancsos túra
Zirc Városi Önkormányzat 2018. szeptember 29-én, szombaton
09:00 órától bakancsos túrát szervez. A garantált bakancsos
túra keretében Sinigla Mónika botanikus mutatja be a Zirc közeli
természeti környezetet az érdeklődők számára 2,5-3 órás
időtartamban. A túra a „0” km-es bakancstól (Rákóczi tér) indul.

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
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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Városunk fejlődéséért ültek össze
A településfejlesztési fórum első állomására került sor a Városházán a civil szféra,
a gazdasági élet szereplői, az önkormányzat és a tervező cég részvételével.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete februári ülésén döntött arról, hogy
a város településfejlesztési koncepcióját és településrendezési terveit felülvizsgálja, a
dokumentumok elkészítésével pedig a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A testület
azt is elhatározta, hogy a településfejlesztési koncepcióját közösségi tervezéssel
kívánja megvalósítani.
A közösségi tervezés lényege, hogy olyan szereplőket szólít meg a város, akik
valamilyen szakterületnek, társadalmi csoportnak a szereplői, résztvevői,
véleményformálói, vagy éppen csak érdeklődnek lakóhelyük sorsa iránt. A
meghívottak kiválasztásánál figyelemmel voltak arra, hogy minden korosztály
képviseltesse magát és valamennyi városrésznek legyen képviselete a fórumon. Várszegi Bernadett főépítészi referens – aki az önkormányzat
részéről koordinálja a projektet – elmondta, hogy a közösségi tervezésbe bekapcsolódhatnak mások is, akik esetlegesen kimaradtak a
meghívottak köréből, de szívesen részt vennének a munkában.
Az első alkalomra sokan elfogadták a meghívást, kört alkottak a résztvevők, s a rövid bemutatkozást követően mindenki elmondhatta, hogy
miért szereti Zircet. Majd csoportokban dolgoztak tovább, összedugták a fejüket az asztalok fölött, és összeírták, hogy meglátásuk szerint mik az
erősségei, gyengeségei, veszélyei és lehetőségei a városnak. Ezt követően a csoportok kinevezett „szóvivői” ismertették a műhelymunka
eredményét, és kérdéseket is lehetett feltenni. Végül minden résztvevő egyenként értékelhette a fórumot.
Elmondható, hogy a különböző helyekről érkező szereplők hasonló véleményeket formáltak meg. A kapott adatokat a koncepció készítői
feldolgozták, és az eredményeket kiküldték minden résztvevőnek. Ennek ismeretében folytatódott a közösségi tervezés, a második fórumra
lapzártánk után került sor, s lesz még egy alkalom, október 8-án.

MESÉLŐ MÚLT: Régi zirciekre emlékezve
CZUHAVÖLGYI (Wolf) László
(Zirc, 1908 - Veszprém, 1985)
A róla való megemlékezésnek
két oka van, egyrészt 2018
augusztusában
ünnepeltük
születésének
110.
évfordulóját,
másrészt az egykori Zirc és Vidéke
újság újraindítása, amelynek az 193040-es években lelkes cikkírója és
támogatója volt. Tősgyökeres zirci
családból származott. Apai ágon a
Wolf-család
Tirolból
érkezett
ácsmester dinasztia volt, a zirci
templom építésekor, az 1720-as években érkeztek Zircre.
Édesanyja, Wetzl Lujza ősei kovácsmesterek voltak, szintén a 18.
század elején vándoroltak Zircre Württemberg tartományból. A
kovácsműhelyük a Kistemplomhoz közel volt. A család tagjai az
1910-es években a Wetzl nevet Kövesre magyarosították. A
leghíresebb családtag dr. Wetzl/Köves János, Lujza bátyja
állatorvos lett, kutató, tudományos tevékenységet is folytatott. A
sertéspestis elleni vakcina feltalálója, később a Phylaxia
Oltóanyagtermelő Intézet alapítója és igazgatója.
Wolf János – Wetzl Lujza házasságából nyolc gyermek
született, de csak László (1908) és Ferenc (1915) érte meg a
felnőttkort. László a zirci elemi iskola elvégzése után
Veszprémben, a Felsőkereskedelmi Iskolában végezte a
tanulmányait. Az iskola igazgatója és tanára, a kitűnő földrajztudós
dr. Wallner Ernő nagy hatással volt az ott tanuló diákokra. Wallner
Ernőnek a Bakonyról írt munkáiban újszerű megközelítéssel, az
„emberföldrajz” elmélettel kistáji szinten elemezte az ember és
környezete viszonyát, azt, hogyan hoz létre az ember kultúrtájakat.
Így Wolf László az érettségi után Budapesten, az akkori József
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő
Közgazdasági Karon folytatta tanulmányait, a Gazdaságföldrajzi
Intézethez nyújtotta be a diplomamunkáját. Felsőkereskedelmi
iskolai tanári képesítést szerzett.
Első munkahelye Pécsett volt, tanított a kereskedelmi
középiskolában 1935-1949-ig. 1949-ben Pápára helyezték, ahol 23
évig, 1972-ig volt a „Közgáz”, a Közgazdasági Szakközépiskola
tanára és igazgatója. Ebben az időszakban sok zirci diák folytatta
ott a tanulmányait. Többek között Amberg Lujza, Birher Anna,
Czobor Pál, Holdinger Teréz, Kadnár Gizella, Keresztény Mária,

Nagy Éva, Ott Edit, Ott Györgyi, Pacher Mária, Wohlfart Zsuzsa.
Egykori diákja úgy emlékezik az igazgató úrra, hogy szigorú volt,
vigyázott az iskola jó hírére, a diákok tanulmányi előmenetelére.
Megkövetelte az egyenruha viselését. Az egyik téli szünetre azt a
feladatot adta, hogy kutassák a lakóhelyük múltját. Ha zirci diák
felvétele érdekében hozzá fordultak, igyekezett helyet találni neki.
Ha alakját meg szeretnénk idézni, sokaknak az elegáns
megjelenése jut először eszébe. Tekintélyt mutató, magas, egyenes
tartású ember volt, nagyon választékosan, elegánsan öltözött. Sok
zirci ember úgy emlékszik rá, mint akinek állandóan
fényképezőgép lógott a vállán, valóban, fényképek százai maradtak
utána. Nemcsak a családról készített képeket, hanem zirci
helyszíneket is megörökített. A Kistemplomról készített fényképei
az 1930-as évekből mára forrásértékűnek számítanak. Precizitás, jó
fellépés jellemezte, jó szervezőkészség, igazi tanár, igazgató képét
testesítette meg. Szakmájából adódóan a gazdaságföldrajz, a
természet nagyon vonzotta, rengeteget túrázott, kirándult. Nagyon
jó tolla is volt, a Zirc és Vidéke hetilapba rendszeresen írt cikkeinek
élvezetes, színes stílusa volt.
A „Bakonyi képek” címmel megjelent cikksorozata 1936
májusától 14 részben jelent meg a zirci hetilapban. A túrát három
zirci fiatalember 1935 júniusában kb. két hét alatt tette meg. Hogy
kik volt László társai, nem tudjuk pontosan. Az egyik valószínűleg
Fejér György, aki jó barátja volt, a másik talán Ott Lajos. A zirci
nyomda tulajdonosa, és a hetilap kiadója. Lászlóval több közös
fényképük maradt fenn. Zircről indultak Tündérmajor irányába –
Bakonybél, Ugod, Döbrönte, Polány, Devecser, Ajka, Városlőd,
Jákó, Bakonybél, Zirc volt az útvonal. Élvezetes természeti és
társadalmi leírásokat olvashatunk a cikkekben.
Bár szülei még akcentussal beszélték a magyar nyelvet, és a
gyerekek is inkább az iskolában tanultak meg magyarul, igazi
magyar hazafi volt. Nemcsak a magyarsága, hanem a
„bakonyisága” is meghatározó volt. A Wolf-családnevet, hogy a
kitelepítéseket elkerüljék, 1945-ben öccsével együtt Cuhavölgyire
magyarosították, ami kifejezetten lokálpatrióta név, a szülőföld
iránti tiszteletet jelzi.
Czuhavölgyi László felesége zirci lány volt, Punk Rozália,
Punk Antal mészáros-hentes legidősebb lánya. Egy lányuk
született, Marianna (1955). Kettős kötődésük volt a
szülőhelyükhöz, ami életük végéig megmaradt. A zirci Felsőtemetőben nyugszanak, őseikkel közös sírban.
CK
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Átmenetileg a Damjanich utcába költözött az idősellátás
(Folytatás az 1. oldalról)

Annak érdekében, hogy a Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ feladatellátása folyamatos legyen, és az
ellátás utáni normatív támogatásokat igénybe tudja venni, az
intézmény vezetője, Nagyné Fáró Katalin azzal a kéréssel
fordult Zirc Városi Önkormányzathoz, hogy biztosítson
számukra térítésmentesen egy ingatlant, amelyet a
kivitelezés időtartama alatt tudnak használni. A képviselőtestület szeptember 10-ei rendkívüli ülésén döntött, hogy a
posta fölötti, Damjanich u. 1/B. szám alatt található 59
négyzetméter alapterületű lakást ingyenesen használatba
adja az intézménynek az átalakítási munkák időtartamára.
A Bajcsy-Zsilinszky utcai épület az idősellátás
központja, ahol a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
illetve az idősek nappali ellátása zajlik, valamint nyitva álló
helyiségként a közösségi pszichiátriai ellátás folyik. Nagyné
Fáró Katalin intézményvezető elmondta, az önkormányzat
által rendelkezésre bocsátott Damjanich utcai épületbe az
irodák költöztek, az ebédbefizetésre és egyéb hivatalos
ügyek intézésére is itt lesz lehetőség. Az intézményrész
elérhetősége 06-20-421-3722, ha bárkinek kérdése merülne
fel.
Az ideiglenesen megváltozó körülmények között némi
nehézséget jelent számukra – rajtuk kívül álló okok miatt – a
szociális étkeztetés, hiszen egyrészt kiszállították az ételt,
másrészt elvihették az Idősek Otthonából, illetve helyben
étkezhettek. A kivitelezési munkák idejére csak a kiszállítás
marad, mert a helyben történő étkezésre és az ebéd átadására
helyhiány miatt nem lesz lehetőség. Az ebéd adagolása az
önkormányzati konyha leterheltsége miatt hosszabb időt
vesz igénybe, ezért elképzelhető, hogy a kiszállítást illetően

lesznek időbeli csúszások. Az intézmény vezetője éppen
ezért minden érintettől türelmet és megértést kér.

Nagyné Fáró Katalin intézményvezető mutatja az önkormányzat által
térítésmentesen használatba adott épületrészt, amely a fejlesztés időtartamára az
idősellátás központja lett, az ebédbefizetésre is itt lesz lehetőség

Az idősek számára szervezett programoknak biztosított
lesz a hely a közművelődési intézményekben, illetve az Ady
Endre utcai bázisépület csoportszobájában. A kiküldött
meghívón mindig jelezni fogják majd, hogy a soron
következő programra hol kerül sor.
Az Idősek Otthona Bajcsy-Zsilinszky utcai épületének
kivitelezési munkái várhatóan 2019. április 30-ig tartanak,
ezt követően egy megújult helyen folytatódhat az idősellátás.
(kg)

VÉRADÓ-HÍRADÓ
A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete október hónapban az alábbi időpontokban és helyeken
szervez véradást.
Október 6. (szombat), 14.00–18.00: Bakonybél, Faluháza – Pityóka Fesztivál Október 9. (kedd), 14.00-18.00: Zirc, Művelődési
Ház (Alkotmány u. 14.) Október 25. (csütörtök), 15.00-18.00: Csetény, Általános Iskola

A két zirci középiskola közös véradása
Szeptember 26-án első alkalommal került sor a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és a PSZC Reguly Antal Szakképző
Iskolájának és Kollégiumának közös véradására. A két iskolából összesen 19-en adtak
vért, 11-en új véradók voltak. A diákok mellett pedagógus is nyújtotta karját, hogy
segítsen ismeretlen embertársainak. Az első véradók között volt Balázs Márton is, a III.
Béla Gimnázium diákja, akit a területi szervezet jelölni fog a Magyar Vöröskereszt
ifjúsági elnöki posztjára. Képünkön Magyar Lászlóné, a Magyar Vöröskereszt Zirci
Területi Szervezetének a vezetője feltűzi az első véradásért járó jelvényt a fiatalembernek.

FE LH ÍV Á S R UH A O S ZTÁ S R A !
A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete értesíti a lakosságot, hogy október 3-án
(szerdán), 9.00 és 12.00 óra között ingyenes ruhaosztást szervez a Művelődési Házban.
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Sikeresen szerepelt Zirc és a térség a Nemzeti Vágtán
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Nemzeti Vágta lovas-fesztivált szeptember 15-16-án a Hősök terén. Zirc elővágtát rendező település jogán
képviseltethette magát a Bakonyi Vágtáról továbbjutó három településsel, Cseténnyel, Porvával és Bakonyszentkirállyal együtt. Zirc lovasai döntőbe
jutottak, a standszépségversenyben második helyezett lett a Bakony a négy település közös megjelenésével.
A négy település egymással összefogva mutatta meg a Bakony értékeit az Andrássy úton kialakított Vágta Korzón, és mindezt – a szervezők által elismerve
az előző évek eredményeit is, a kétszeres első helyet – egy harminchat négyzetméter alapterületű standon tehették meg, amely négyszer akkora, mint amennyi
„alanyi jogon” járt a Vágta Korzón. A színvonalas megjelenést Hevesiné Németh Mariann, Zirc Városi Önkormányzat turisztikai referense szervezte meg, s
mindenki hozzátette a magáét: nagyrészt a Csetényi Tájházból rendezték be a „Bakony a világ közepe!” elnevezésű sátrat, a berendezési tárgyak, kellékek
szállítását a Tájház és a Csetény Községi Önkormányzat biztosította. Porva polgármestere, Veinperlné Kovács Andrea és Bakonyszentkirály polgármestere, Csillag
Zoltán közreműködésére mindvégig számíthattak. Ottó Péter, Zirc város polgármestere is képviseltette magát a rendezvényen, és nem hiányozhatott Ozsváth
Kálmán, a Bakonyi Vágta főszervezője sem, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Zirc
és a térség ekkora létszámmal képviseltethette magát a XI. Nemzeti Vágtán.
A bemutatkozó települések színpadi műsort is adhattak, eredetileg több fellépővel készült a
Bakony, végül a korlátozott műsoridő miatt a csetényi Bujka Néptánccsoport, Balogh Attila
előadására, valamint Répás Tamás és testvére porvai fakitermelők bemutatójára volt lehetőség. A
standon kovácsműhely, „VIP-szektor” és egy Tanoda is kialakításra került, ahol „Aranykalászos
Bakonyi Gazda és Gazdaasszony” OKJ-s képzést hirdettek meg. Aki teljesítette a „népi mesterségek
gyorstalpaló tanfolyamát”, a cím viselésére feljogosító oklevelet vehetett át és kapott emlékbe egy kis
ruhába varrt zsákocskát, melyben föld és vetőkrumpli lapult meg.
Oppeanuer Péter és Oppenauerné Tánczos Zsuzsanna kovácsházaspár a mesterség fortélyaiba
avatta be a fővárosi utca nagyérdeműjét, Szurgyi Zsuzsanna népi kismesterség-oktató vezetésével –
amolyan non-stop szolgáltatásként – reggeltől estig bőrkarkötők készültek. Egy rendfára sonkát,
kolbászt, szalonnát aggattak, amelynek ínycsiklandozó illata odacsábította a korzózó „pesti” népet,
Bittmann József hentes kóstolót is tartott a vendégeknek. A hangulatért ezúttal is Ivanovics Imre felelt
szívéhez nőtt hangszerével, a tangóharmonikával. Nagy Luca, a Bakonyi Betyárnapok állandó
„Csárdabéli Szépasszonya” a gyerekeket animálta, Wolfné Litter Beáta, Szurgyi Zsuzsanna és a
Csetényi Tájház vezetője, Nagy Zoltán a sátori „design” kialakításában működött közre. Wolfné Litter
Beáta kreatív ötleteivel és vezetésével Honyecz Zoltán, Honyeczné Bokor Judit, Hevesi Gréta és Kasper Ágota is tevékenyen részt vállalt abban, hogy jól érezzék
magukat a vendégek a „bakonyi háztájon”.
A közös munka meghozta a gyümölcsét, a standszépségversenyben második helyezést ért el a „bakonyi négyes fogat” látványos bemutatkozása, amely
tovább erősítette térségünk imázsát. A díjkiosztón a Funzine Kft. 800 000 forintos online marketingcsomagját nyerték el, ami a felajánló cég oldalán történő
megjelenési lehetőséget jelent, ezáltal is népszerűsítve a Bakonyt.
A Nemzeti Vágtán Zirc mindkét lovasa döntőbe jutott, Molnár Gyöngyi vezető pozícióban is volt
a fináléban, ám egy sajnálatos baleset folytán leesett a lováról. Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke
az eredményhirdetésen tolmácsolta üzenetét a kórházi ágyról, s megtapsolták a városunkat remek
teljesítménnyel képviselő lovast. Szerencsére már kiengedték a kórházból, jól van, a Veszprém Megyei
Naplónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Ha már nem fáj majd a vállam, azonnal lóra fogok
ülni!” Zirc másik lovasa, Rigó Loretta a Kishuszár vágtán második helyen végzett. A további három
bakonyi település lovasainak nem sikerült továbbjutniuk az előfutamból, de szépen helytálltak a
versenyen. Csetény színeiben Vörös József lovas és Vörös Tamara kishuszár indult, Bakonyszentkirály
nyergébe Kövesdy István ült, Porvát Schwarzenbart Bálint képviselte. Somogyi József zirci lovas
Kaposvár színeiben a középdöntőig jutott.
Városunk még egy szempontból érintett volt az ünnepélyes díjkiosztón: mint kiderült, két lovas
van, aki eddig mind a tizenegy Nemzeti Vágtán részt vett: Somogyi József és Molnár Gyöngyi. Az ő
teljesítményüket különdíjjal ismerték el. Ugyan különböző települések színeiben vágtatták át a
rendezvény eddigi történetét, de lehet, hogy tényleg a „Bakony a világ közepe”, ha mindkét lovas, aki
elmondhatja magáról ezt a figyelemreméltó eredményt, szorosan kötődik Zirchez?

„Kiskerekes” Futamok az Európai Mobilitási Héten
Harmadik alkalommal szervezte meg Zirc Városi Önkormányzat a
„Kiskerekes” Futamokat. A rendezvény az Európai Mobilitási Hét
keretében valósult meg.
Zirc Városi Önkormányzat az idei évben is
csatlakozott a környezetbarát és közösségi
közlekedést népszerűsítő programsorozathoz,
az Európai Mobilitási Héthez. A versenyre
kereken harmincan regisztráltak, de ennél több
induló volt, hiszen előfordult, hogy egy
versenyző két kategóriában is próbára tette
gyorsaságát, ügyességét. Három korcsoportban
és négy kategóriában mérhettek össze
tudásukat a kiskerekű járművel közlekedők.
Lábbal hajtható műanyagmotor: Lány: 1.
Tenk Izabella (2:12), 2. Vörösházi Fanni
(2:17), 3. Vörösházi Flóra (2:38), 4. Seliga Alíz
(2:40). (Fiú induló ebben a kategóriában nem
volt.) Futóbicikli: Fiú: 1. Seliga Márk (1:33)
és Tenk Zsombor (1:33) holtversenyben, 2.
Bartus Marcel (1:52), 3. Komenda Zsolt Nolen (2:21) és Ring Zalán (2:21)
holtversenyben. Lány: 1. Tenk Izabella (2:14). Roller óvodás: Fiú: 1. Tenk
Zsombor (1:43), 2. Vörösházi Milán (1:47), 3. Kavalecz Kolos (2:13), 4.

Komenda Zsolt Nolen (2:31). Lány: 1. Vajda Hédi (1:41). Roller alsó
tagozat: Fiú: 1. Vaskor János (2:30), 2. Bognár Bálint (2:31), 3. Kovács
Ádám (2:48). Lány: 1. Kovács Anna Viktória
(2:18), 2. Vajda Liza (2:32), 3. Ottó Zselyke
(2:57), 4. Révész Dóra (3:38). Roller felső
tagozat: Fiú: 1. Huszty Csanád (2:03), 2. Vajda
Marcell (2:16), 3. Horváth Bence (2:29). Lány:
1. Molnár Vivien (2:03), 2. Vörösházi Laura
(2:18), 3. Vaskor Noémi (3:32). Görkorcsolya
alsó tagozat: Fiú: 1. Ottó Csaba (1:58), 2.
Bognár Bálint (2:35). Lány: 1. Kovács Anna
Viktória (2:57), 2. Szöllőskei Hanga (3:13).
Görkorcsolya felső tagozat: Fiú: 1. Vajda
Marcell (2:27). Lány: 1. Markó Viktória (2:57),
2. Szöllőskei Sára (3:01), 3. Kósa Eszter (3:07).
Minden résztvevő Zirc Város Polgármesterének
elismerő oklevelét vehette át és csokijutalmat is
kapott. Kategóriánként és korcsoportonként a
helyezettek éremdíjazásban részesültek. A
díjazást Zirc Városi Önkormányzat eredményes
pályázatának útján az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta
az Európai Mobilitási Hét keretein belül. A Tesco Globál Zrt. jóvoltából
frissítőt kaptak és csemegék közül válogathattak a célba érkezők.

