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Tovább a megkezdett úton

1 hét a könyvtárban

Az idősek védelmében

Továbbra is Nagyné Fáró Katalin
vezeti a Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központot (7. oldal)

Beszámoló az Országos Könyvtári
Napok programjairól (4. oldal)

Orsós Károly őrnagy tartott
bűnmegelőzési előadást
nyugdíjasoknak (6. oldal)

Legyen iránytű a hazafiságuk!
A tizenhárom aradi vértanúra emlékezett Zirc városa
– A függetlenség – éppúgy, mint a biztonság – attól, hogy
éppen
van,
mert
megörököltük,
kivívtuk
vagy
megteremtettük, még nem örök. Vigyázni és védeni kell.
Dr. Detre Miklós mondta ezeket a gondolatokat az Aradi
Vértanúkra emlékező beszédében, október 6-án, a nemzeti
gyásznapon, a Március 15. téren. Hozzátette: ahogy az 1848-ban
a forradalommal kivívott jogokat és függetlenséget ármánnyal,
majd nyílt erőszakkal akarta visszavenni a bécsi udvar,
ugyanúgy a történelem során előtte és azóta is folyamatosan
veszélyben van. (Folytatás a 3. oldalon)

Összefogás a siker kulcsa

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra
emlékező városi ünnepség – 2018. október 23.
14.15 óra Ünnepi szentmise a Kistemplomban
15.00 óra Ünnepi megemlékezés az ’56-os emlékkőnél
(Zirc, I. András tér – Büszkeségpont)
Himnusz
Ünnepi beszéd: RÉPÁS JÓZSEF
Koszorúzás
Szózat
Emlékezet-séta
16.00 óra Városháza (Zirc, Március 15. tér 1.)

Ottó Péter polgármester fogadta a Városházán a Nemzeti Vágtán
sikeresen szereplő települések képviselőit. (3. oldal)

Ünnepi műsor: a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak
előadása (Felkészítő-rendező: Kiss T. István, a Pannon
Várszínház vendégszínésze)
A koszorúzáson és az ünnepségen közreműködnek:
Szakács Ildikó és a Zirci Fúvósok
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Körkérdés: nyugdíjasok a szabadidő eltöltéséről az Idősek Világnapjához kapcsolódóan

Sashalmi Jánosné (79):

Pék László (70):

Wind Róbertné (68):

– Mindig is mozgalmas életet éltem, de a
betegségem miatt sajnos már kevesebb
helyre tudok elmenni. Nagyon szeretem az
embereket,
a
kirándulásokat,
a
találkozásokat.
23
éve
vagyok
nyugdíjasklub-tag, s megragadtam minden
lehetőséget, hogy tehessek valamit az
emberekért.
Izgalmasan
indultak
a
nyugdíjas évek, sok mindent vállaltam.
Bíróságon ülnök voltam, gyerekekre
vigyáztam, kisegítettem az anyukáknak.
Több száz verset írtam, hajtogatásos
kézimunkákat csináltam, amiből nagyon
sokat elajándékoztam. Azelőtt a klubban
táncegyütteseknek
kötényeket
is
hímeztünk. Híreket is viszek időseknek.

– Mindig nagyon aktív közösségi életet
éltem, tíz éve vagyok nyugdíjas. A
közösségért próbálok tenni, a nyugdíjasklub
vezetője vagyok. Nagyon sok klassz
programot szervezünk. Országjárás-vezető
szakmám is van, a bazilikában csoportokat
vezetek,
az
arborétumban
pedig
szakvezetést végzek az idelátogatóknak.
Van három gyönyörű unokám. Másik
hobbimnak, az utazásnak is hódolok, 25
országban jártam, mint idegenvezető, s
mint turista. Idén Erdélyben voltam, most
éppen Kárpátaljára készülök. Az általam
látott tájakat nem fényképezőgéppel
örökítem meg, hanem megpróbálom
lefesteni. Sok kiállításom volt.

– A nyugdíjasklubnak egy éve vagyok a
tagja, tizennyolc éve a mozgáskorlátozott
csoport foglalkozásait is látogatom. Járunk
kirándulni,
főzőcskét
szervezünk,
előadásokat hallgatunk, rendezvényeken
segítünk. Nagyon jó, hogy egy kicsit ki
tudok
mozdulni
otthonról.
A
mozgáskorlátozott
csoporttal
nagyobb
utazásokon is részt vettünk, így például
eljutottunk Velencébe. A nyugdíjasklubbal
legutóbb Székesfehérvárra kirándultunk,
eltöltöttünk ott egy napot, rácsodálkoztunk
a város gyönyörű főutcájára. Ha otthon
vagyok, unokázok, 27, 25, 14 és 1 éves
unokáim vannak, most a „picurka” a
kedvenc.

(kg)

HIRDETÉS

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Z I R C V Á R O S E L I S M E R Ő O K L E V E L E”
ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA
Zirc Városi Önkormányzat várja a javaslatokat a „Zirc Város Elismerő
Oklevele” kitüntetés adományozására. Az elismerést a rendeletben
foglaltak szerint azon személyek, közösségek, gazdasági szervezetek
kaphatják, akik/amelyek a város közösségi élete terén és a gazdasági
élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeznek, és
ezzel a város értékeit növelték.
A kitüntetést olyan személyek és közösségek kaphatják meg, akik a
hétköznapi életben, saját munkájukban, az emberekhez való
viszonyukban példamutatóak. A díszoklevéllel járó elismerés évente
legfeljebb 3 személy, illetve közösség részére adományozható.
A javaslatokat 2018. november 30. napjáig lehet benyújtani a Zirci
Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára.
(Az ajánlólap letölthető a www.zirc.hu városi honlapról vagy
kérhető a hivatal ügyfélszolgálatán.)
Kérjük, hogy tegyen javaslatot „Zirc Város Elismerő Oklevele”
adományozására! Együttműködését köszönjük!
Ottó Péter polgármester

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
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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Az Aradi Vértanúkra
emlékezett Zirc városa
(Folytatás az 1. oldalról)
„Ahányszor gyávák, restek, buták voltak a vezetőink vagy gyenge az ország,
mindig el is veszett. Ez ma sincs másként. Körülöttünk egy kontinens kezdi elveszíteni
egy évezredes értékrendszerét és identitását, miközben aberráltak, deviánsak és kócos
bolondok próbálják az akaratukat ráerőltetni mindenkire maguk körül” – mondta az
ünnepség szónoka.
Hangsúlyozta azt is, hogy ma nekünk nem kell fegyverrel harcolnunk az ország
függetlenségéért, nem kell meghalni a szabadságért, de felelős döntéseket kell
hoznunk, hogy függetlenségünk megmaradhasson és identitásunkat megőrizhessük. „A tizenhárom aradi vértanú emlékét ma is számos iskola,
utca, tér, szobor és emlékhely őrzi, amelyeknél minden évben elhelyezzük a kegyelet koszorúit. De ennél fontosabb, hogy legyen számunkra
mindig iránytű a magyar golgotán kivégzett tizenhárom tábornok hazafisága, az ország szabadsága iránti elkötelezettsége és próbáljuk példájukat
a jövő nemzedék elé is állítani, hogy Magyarország független és szabad Magyarország maradhasson” – hangzott el a beszédben.
Dr. Detre Miklós tragikus, mégis dicsőséges napnak nevezte 1849. október 6-át, egyenként idézve fel az aradi vértanúk kivégzésének
döbbenetes körülményeit, utolsó óráikat a melléjük rendelt lelkészek beszámolói alapján. Szombat volt akkor is, mint most, amikor 169 évvel
később emlékeztünk rájuk. Beszélt arról is, hogy több mint száz embert végeztek ki; katonákat, politikusokat, egyházi, polgári személyeket. Az
úgymond kegyelemből tíz-húszéves várbörtönre ítéltek száma több ezer, és tízezer szám sújtották a honvédség tisztikarát lefokozással,
legénységüket császári alakulatokhoz való kényszersorozással és külföldi szolgálattal.
Az Aradi Vértanúk Emlékművénél elhelyezték koszorúikat az emlékező szervezetek; Zirc Városi Önkormányzat, a Zirci Országzászló
Alapítvány és a Zirci Fidesz Csoport. A történelmi egyházak képviselői – Imrefi Mór plébános, Vecsey Katalin református lelkész és Szakos
Csaba evangélikus lelkész – áldással, Németh Nikolett, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola diákja szavalattal
adózott a vértanúk emlékének.
Az ünnepséget a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szervezte, a műsorban közreműködött Csaba Lilla.

Egy „Tündér-mese”
valóságos szereplői
Ottó Péter polgármester fogadta a Városházán a Nemzeti
Vágtán
sikeresen
szereplő
települések
–
Bakonyszentkirály, Csetény, Porva és Zirc – képviselőit, a
lovasokat és a térség színvonalas megjelenésében
közreműködőket.
A XI. Nemzeti Vágta futamai peregtek a kivetítőről, a
résztvevők együtt élték át újra a felejthetetlen pillanatokat.
Hevesiné Németh Mariann, a Bakony látványos és
színvonalas megjelenését megszervező turisztikai referens
meseszerűen foglalta össze a két nap eseményeit, a mese hősei azonban ezúttal valóságos személyek voltak, akik öregbítették a térség hírnevét a
Hősök terén és a Világörökség részét képező Andrássy úton.
Ottó Péter polgármester köszöntötte a meghívást elfogadó vendégeket. Országos szinten is egyedülállónak nevezte azt, amit a térség a Vágta
kapcsán felmutatott, hiszen mint mondta, nem emlékszik rá a rendezvény tízéves
története során, hogy egy kistérségből vagy járásból egyszerre négy település is
bejutott volna a legjobbak közé. „Egy olyan megjelenést tudtunk reprezentálni,
amely a térségnek nem csak a versenyzés szempontjából viszi a jó hírét, hanem
marketing szempontból is komoly jelentősége van” – mondta városunk vezetője,
hangsúlyozva, hogy a továbbiakban is meg kell ragadni azokat a lehetőségeket,
amelyek a településeink számára adottá válnak. Majd a riporter szerepébe lépett a
fogadás házigazdája, és egyenként szólaltatta meg a „valóságos mese – mesés
valóság” főbb szereplőit.
A riportalanyok között volt Zirc lovasa, a döntőbe jutó Molnár Gyöngyi és
Somogyi József zirci lovas, aki ezúttal Kaposvár színeiben indult. A két versenyző az
összes eddigi Nemzeti Vágtán részt vett, és ezt csak ketten mondhatják el magukról.
Nagy Zoltán, a Csetényi Tájház vezetője a Vágta Korzón felállított bakonyi sátor
installációjának kialakításában játszott meghatározó szerepet, s a remek
csapatmunkát emelte ki. Ozsváth Kálmán, a Bakonyi Vágta főszervezője az
összefogás fontosságát hangsúlyozta, ami meghozta az eredményt a térség számára.
Csutak Noémi, a tehetséges ifjú énekesnő három dallal örvendeztette meg a közönséget. Csillag Zoltán, Bakonyszentkirály polgármestere a
Nemzeti Vágtát a ló, a lovaglás és a magyarság egyik legszebb ünnepének nevezte. „Felemelő érzés volt, amikor a versenypályán körbevitték a
települések zászlóit, majd lehetett a lovasoknak szurkolni. A Vágta Korzón pedig azt láthattuk, hogy a bakonyi sátor a legszebb, a legtöbb
vendég erre kíváncsi” – idézte fel a még friss emlékeket a településvezető, majd elsőként emelte poharát a közös sikerre.
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1 hét a könyvtárban – Beszámoló az Országos Könyvtári Napok programjairól
A Békefi Antal Városi Könyvtár az idei évben is csatlakozott az Országos
Könyvtári Napok programsorozathoz, melynek keretében színvonalas
programokkal várták az érdeklődőket egy héten keresztül, október 1-7. között.
Csaba Lilla óvodásoknak tartott játékos mese délelőttjével indult a hét. A program
kapcsolódott a Népmese Napjához, melyet minden évben szeptember 30-án, Benedek
Elek születésnapján ünneplünk. A városi könyvtár közművelődési klubterme csak
ideiglenes helyszín volt, hiszen a résztvevők egy-kettőre elrepültek a mesék
birodalmába, az Óperenciás tengeren túlra, ahol együtt énekeltek, játszottak, és még a
mese hőseivé is válhattak a gyerekek. Az izgalmas kalandokat követően a könyvtárba
tettek látogatást az ovisok.
Kedden még fiatalabb közönsége volt az intézménynek. Babakacagástól volt
hangos a ház, Rábaközi Rita hol gitárral, hol furulyaszóval színesített ringató
foglalkozása varázsolta el a kicsinyeket. A Ringató foglalkozások célja, hogy a
kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven:
zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg a magyar mondókákkal, mozgásos
ölbeli játékokkal. Több kisbabát beírattak a könyvtárba, majd lapozókat, zenei CD-ket is
kölcsönöztek az anyukák. Ugyanezen a napon helyismereti sétát vezetett Kasper Ágota,
az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának ny. igazgatója és Németh Gábor,
az OSzk Ciszterci Műemlékkönyvtár vezetője. Nagyon tetszett a diákoknak, a
műemlékkönyvtárban rácsodálkoztak a régi, különleges és vaskos könyvekre, élvezettel
hallgatták a tárlatvezetést.
Szerdán a Reguly Múzeum néprajzkutatója, Kirmer Anna tartott előadást a virtuális
kiállításokról, múzeumi gyűjteményekről. A klubtermet a zirci általános iskola 7-8.
osztályos tanulói töltötték meg, akik kíváncsian hallgatták az előadót.
Megismerkedhettünk a virtuális kiállításokkal, múzeumokkal, könyvtárakkal, melyek
néhány esetben a valóságban egyáltalán nem is léteznek. Betekinthettünk többek közt a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyűjteményébe, ahol több mint tízezer műtárgy tekinthető
meg online. Késő délután folytatódott az ismeretterjesztés, Kovács Attila ornitológus
tartott vetítettképes, madárhangokkal illusztrált előadást a Bakony fészkelő madarairól.
Csütörtök délelőtt a zenéé volt a főszerep, rendhagyó, interaktív ének-zene órát
tartott az alsó tagozatos diákoknak Franczia Dániel közel-keleti ütőhangszeres zenész és
Bakos Árpád zenetanár, zeneszerző. Az iskolások élvezettel hallgatták a két zenészt. A
kicsik kedvence a közönségsiker alapján a doromb volt, ami nem csak a neve, de a
hangzása alapján is elnyerte tetszésüket. Hallhattak kobozzal kísért középkori dallamot
is, amely Mátyás udvarába repítette őket. A program közös énekléssel és a hangszerek
kipróbálásával zárult.
Délután Gilicze Tamás református lelkipásztor előadását hallgathatták az
érdeklődők „Családban élni nem könnyebb, de jobb” címmel. A téma illeszkedett az
Országos Könyvtári Napok programjai közé, hiszen a 2018-as esztendő
Magyarországon a Családok Éve. Az előadó együttgondolkodásra, gyakorlati
megközelítésű elmélkedésre hívta az érdeklődőket. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy
valamennyien jobbá tehessük családunk életét, szem előtt kell tartani, hogy ne az „én”
növekedjen, hanem a magasabb rendű egység valósuljon meg. Az előadás végül
érdekfeszítő beszélgetéssé alakult át.
A szombaton megrendezett ZIRC30 „Őszköszöntő” Túra is kapcsolódott a
könyvtári napok programjához, erről bővebben Mozgó Világ rovatunkban olvashatnak.
Péntek délelőtt a Városi Könyvtár vendége Tóth Krisztina írónő és beszélgetőtársa,
Fűzfa Balázs irodalomtörténész volt. A rendezvényen a III. Béla Gimnázium érettségi
előtt álló diákjai vettek részt, akik jelentős összefoglalót kaptak Tóth Krisztina érettségi
tételként szereplő Pixel című novelláskötetéről. A gyakorlott krimi-olvasók
felfedezhetik a szereplők átjárását a különböző történetekben, amik összefüggenek, de
ezek fellelését az olvasóra bízza. Fűzfa Balázs nagy költőink, íróink gondolatait állította
párhuzamba a hétköznapi embert is foglalkoztató problémákkal. Az irodalomtörténész
szerint az irodalom önmagunk megismerése, mások szeme által.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozata vasárnap délután író-olvasó
találkozóval zárult, Réti László író beszélgetőtársa dr. Hajba Zsolt rendőr alezredes volt.
A munkatársi és baráti kapcsolat színes és közvetlen hangvételű beszélgetést
eredményezett. Réti László a bűnügyi irodalom műfajában alkot, elmondása szerint
ebben találta meg önmaga kiteljesedését. Ennek fő magyarázata, hogy két évtizedet
töltött a rendőrségnél, ezért gyakorlatiasan mozog a bűnügyi esetek világában.
Regényeiben rendőri éveiből merít, felhasználja az ott szerzett tapasztalatait, ezzel a
bennfentesség érzetét kelti az olvasóban.
A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársainak beszámolója
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Családi Napot tartottak az Alkotóházban
Szent Mihály-napi családi napot és az őszi-téli kézműves szakkörök bemutatójaként Nagy Szakkörválasztó címmel tartottunk
rendezvényt a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban.
Verőfényes délutáni napsütésben, szeptember utolsó szombatján 15 órától indultak az
alkotóházi foglalkozások: az érdeklődők Csóti Gabriellával agyagozó, B. Dobos Terézzel
szövő, a Tekergő Nemezműhellyel: Marton Károllyal és Marton-Bőczy Boglárkával
nemezelő foglalkozásokon vehettek részt és Szőnyegi Zsófiával a textilre történő
szitanyomást is ki lehetett próbálni. A műhelyekben este 8 óráig nagy volt a sürgés-forgás.
Aki megéhezett az alkotásban, azt az alkotóház folyosóján a közösségi szolgálatos diákok
finom, sós süteménnyel, teával, szörppel és almával kínálták. Az árusoktól pedig az édes
süteményeket, szörpöket, lekvárokat lehetett vásárolni, de kézzel készült ékszerekkel,
kerámia dísztárgyakkal, kézzel varrott textil tárgyakkal is várták az érdeklődőket.
Idén Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulójára
emlékeznek Kárpát-medence szerte. Ehhez az emlékévhez kapcsolódott – a kisgyerekes
családok nagy örömére – a 17 órakor kezdődő élőzenés mesejáték a múzeumban. A Magyar
Népmese Színház a Mátyás király születése napja című darabbal érkezett Zircre, amelyben
több Mátyás király történetet ismerhettünk fel, például: Okos Katica, Kolozsvári bíró, Mátyás
az igazságos, Mátyás király bolondja. A Reguly-ház időszaki kiállítóterme zsúfolásig megtelt, s
a mesejátékban a gyerekek egy-egy jelenet erejéig maguk is részesei lehettek a darabnak: ki
lovaggá, ki udvarhölggyé, vagy éppen kolozsvári polgárrá változva léphetett be a történetbe.
A családi napon közönségbarát tudományos előadásra is sor került.
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi
Intézetének főmunkatársa, dr. Pálosfalvi Tamás történész volt a
rendezvény vendége, aki Mátyást, az igazságtalan uralkodót mutatta be
az érdeklődőknek. Előadásának célja az volt, hogy az ismert történelmi
források tükrében mutassa be Mátyás királyt. Az előadónak sikerült
bebizonyítania, hogy a népmesék világából ismert uralkodó képe szöges
ellentétben áll a korabeli forrásokkal.
A Múzeum teltházas programja jó hangulatban telt, mindenki
megtalálhatta a kedvére valót. Ezt támasztja alá az egyik édesanya visszajelzése: már a programról hazafele menet történt,
hogy megkérdezte a kisfiát, mi tetszett neki a legjobban ezen a délutánon a múzeumban. A kisfiú egy szóban válaszolt:
„Minden!”
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház

„Rajzolj és mesélj!” – Fejezetek az Arborétum lakóinak életéből
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma „Rajzolj és mesélj!”
címmel meghirdetett képregény-készítő pályázatának díjait adják át és
kiállítás is nyílik a díjnyertes alkotásokból október 12-én, pénteken 16.30kor az múzeum apátsági épületének SarokGalériájában. A kiállítást dr.
Medzihradszky Zsófia, a Magyar Természettudományi Múzeum általános
és közművelődési főigazgató-helyettese nyitja meg, közreműködnek a
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és AMI növendékei. A
kiállítás 2019. január 31-ig tekinthető meg.
Az író találkozása Földünk óriásbogarával
Október 17-én, 16.30-tól az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeumának közművelődési termében. Szépirodalmi utazás, melynek
során megismerkedhetünk a 20. század egyik legnépszerűbb magyar
vadász- és útleírásírójának, a 110 éve született Molnár Gábor életével,
műveivel, azok lebilincselő stílusával, valamint az óriáscincérrel. A
múzeum birtokában lévő példányt annak gyűjtője, Sághy Zsolt Bakonykutató mutatja be.

Meghívó könyvbemutatóra
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház és az OSzK
Ciszterci Műemlékkönyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a „DUBNICZAY ISTVÁN HANTAI PRÉPOST, A ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG
MECÉNÁSA” című könyv bemutatójára, melyre október 18-án 17 órakor
kerül sor a Műemlékkönyvtár Barokk-termében. A könyv készítőivel
Wenczel Zsuzsanna beszélget.

Kézműves tanfolyamok a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóházban 2018 őszén és telén!
Kosárfonás, nemezelés, szövés, agyagozás,
szitanyomás/mintatervezés. További információ és
jelentkezés: Zirc, Rákóczi tér 10.
regulymuzeum@regulymuzeum.hu; 06302376493
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Idősek védelmében
világnap apropóján

2018. október 12.

a

Orsós Károly rendőr őrnagy, a Veszprémi Rendőrkapitányság
kiemelt megelőzési főelőadója tartott előadást nyugdíjasoknak a
Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja meghívására a Békefi Antal
Városi Könyvtár közművelődési klubtermében. Az esemény
kapcsolódott az Idősek Világnapjához, melyet minden év október 1jén ünneplünk.
Pálinkás Rezső csoportvezető köszöntötte a hallgatóságot és a
meghívott előadót, akinek hamarjában át is adta a szót. Orsós Károly
őrnagy egy szomorú hírrel kezdte előadását: még mindig nem találták
meg azt a veszprémi nyugdíjast, aki gombászni ment az erdőbe a
napokban. Nem véletlen, hogy első témaként az erdőben történő eltévedés veszélyeire figyelmeztetett. Felhívta a nyugdíjasok figyelmét, hogy
nagyon fontos, hogy feltöltött mobiltelefonnal induljanak a természetjárásra, ma már viszonylag jó a lefedettség a természetben. Ennek ellenére
fennáll az a lehetőség, hogy a telefonkapcsolat létesítéséhez helyet kell változtatni. A térerő hiánya általában a mélyebb völgyekre jellemző. A
segélyhívást a 112-es hívószámon kell kezdeményezni. A Veszprémi Rendőrkapitányság szeptemberi hírlevele külön fejezetet szentel a témának,
a hírlevél elérhető a városi honlapon.
Az előadó elmondta, 33 éve van a pályán, de ilyen kiváló statisztikai mutatókkal még nem rendelkezett a rendőrség, mint 2017-ben –
országos és megyei viszonylatban is igaz ez. Sikerült kézre keríteni például a cseh állampolgárságú, lakásbetörésekre specializálódott párost,
akik rekordot állítottak fel azzal, hogy Veszprémben 24 óra alatt 8 betörést követtek el. „Forgalomból történő kivonásuk” jelentősen érződött a
2018. első félévi mutatókon is, hiszen a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén mindössze 5 betörést követtek el. Az őrnagy
hangsúlyozta, hogy az örvendetes közbiztonsági helyzet nem szabad, hogy nyugalomra intse a rendőrséget, ők továbbra is készülnek a hasonló
bűncselekmények ellen. Tájékoztatást adott, hogy milyen módszerekkel kell megelőzni a lakásunkba történő behatolást. Rámutatott, hogy a
lakásbetörések gyakrabban a nappali órákban fordulnak elő.
Beszámolt arról is, hogy sikerült leleplezni egy csaló bandát, akik „egészségügyi állapotfelmérés” címén toboroztak telefonon
nyugdíjasokat veszprémi irodájukba – amely a rendőrség épületével egy utcában volt –, majd az internetről vásárolt egyszerű egészségügyi
eszközeikkel szörnyű diagnózisokat állítottak fel a „pácienseknek”, arra sarkallva ezzel őket, hogy vásárolják meg a gyógyulásukat elősegítő
termékeket, amelyeket jóval a piaci ár fölött kínáltak a félrevezetett időseknek. – Honnan tudták, hogy nyugdíjasokat hívnak fel a
telefonkönyvből? – hangzott el a kérdés, melyet aztán közösen „nyomozott ki” az előadó és közönsége. A hölgyek esetében a férjezett név
generációs sajátosságaiból következtettek, az uraknál pedig a keresztnévadási szokások változásai választották ki a „célközönséget”.
Az őrnagy két tájékoztató anyagot is átnyújtott a nyugdíjasoknak, az egyik „Vigyázat, csalók!” címmel a fentebb ismertetett hasonló esetek
megelőzősére szolgál, a másik pedig az otthoni biztonságot hivatott elősegíteni. Pár perces felvilágosító film is levetítésre került a témában, majd
kérdések hangzottak el, melyekre a kiemelt főelőadó készségesen válaszolt.

15 év, 10 cél – Folytatódott a
közösségi tervezés
A településfejlesztési fórum második és
harmadik állomására került sor a Városházán
civil szereplők, a koncepciót készítő Völgyzugoly
Műhely Kft. és az önkormányzat részvételével.

Az első fórumra szeptember 12-én került sor, a résztvevők
nagyon hatékony munkát végezve meghatározták városunk
fejlődésének érdekében az erősségeket,
gyengeségeket,
lehetőségeket, veszélyeket, amelyből a végére összeállt egy SWOT
analízis.

A második alkalomra többen eljöttek a nyitófórum résztvevői
közül, de voltak új szereplők is. A téma egy jövőképet vetített
előre, arra keresték a választ, hogy milyennek szeretnék látni
városunkat tizenöt év múlva, s mi az a tíz fő cél, amit szerintük
ennyi idő alatt el kellene érni. Ezúttal is
csoportokban dolgoztak, jóízű tanácskozás vette
kezdetét a közös cél elérése érdekében.
A harmadik, egyben záró fórumon –
melyet az előzőnél is nagyobb érdeklődés kísért
– a legutóbbi alkalommal kidolgozott tíz
legfőbb célhoz kapcsolódóan fogalmazták meg
a konkrét intézkedéseket, eszközöket, s ezúttal
is csoportokban dolgoztak a résztvevők. Ezt
követően a tervezők elkészítik a település
fejlesztési koncepcióját, amihez nagyon
fontos adalék – a hivatalosan elérhető adatok
mellett – a fórumokon résztvevők gondolatai,
észrevételei, javaslatai, az ott elvégzett
nagyon hatékony munka.
– Ma különösen fontos, az általánosan fogyó
népesség mellett megtudni az itt élők, dolgozók
véleményét, hiszen abban benne van, hogy mit
gondolnak arról, miért jó itt élni, mi az, ami
még vonzóbbá teheti a várost – mondta el
Várszegi Bernadett főépítészi referens, aki az önkormányzat
részéről koordinálja a projektet. Hozzátette, a résztvevők amellett,
hogy
hasznos
gondolatokkal
tudnak
hozzájárulni
a
koncepcióalkotáshoz, megismerik annak az érzését is, hogy milyen
jó a város fejlődése érdekében együttgondolkodni. – Nagyon
köszönjük a részvevők munkáját, hogy idejüket és tudásukat adták
a koncepció megalkotásához!
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Tovább a megkezdett úton – interjú Nagyné Fáró Katalinnal
Újabb öt évre bízta meg a Zirci Járás Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával Nagyné
Fáró Katalint a Zirci Járás Önkormányzati Társulása
szeptember végén megtartott ülésén. Az elmúlt öt évről és a
jövőbeni célokról, tervekről beszélgettünk az újraválasztott
vezetővel.

– Milyen változásokon esett át az intézmény az elmúlt öt év
során?
– Amikor átvettem az intézményt, tizenkét feladatot láttunk
el, ebből kettő egészségügyi alapellátás, az összes többi
szociális és gyermekvédelmi feladat volt. A jogszabályi
változások következtében a családsegítő- és a gyermekjóléti
szolgálat, illetve központ kikerült az intézményből. Jelenleg a
központi orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, a házi
segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, illetve Zircen az idősek
nappali ellátása, amely kötelező feladat. A többi feladat nem
kötelező, a fenntartó döntése, illetve egy pályázat
eredményeként látjuk el: ezek a fogyatékosok, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatás
valamilyen formája, a közösségi pszichiátriai ellátás és a
támogató szolgálat. A személyi feltételekben is változás történt.
Hatan mentek nyugdíjba, nyolc dolgozónknak megszűnt a
státusza a két feladat kikerülése miatt, illetve kilenc fő keresett
máshol munkát jobb kereseti lehetőségek reményében. A
szakképzett személyi feltételek biztosítása országos szinten is
komoly problémát jelent. Nálunk gyakorlatilag száz
százalékban elmondható, hogy a dolgozók szakképzettek. A
tárgyi feltételeket illetően két nyertes pályázat is érinti
intézményünket, mindkettőt Zirc Városi Önkormányzat
nyújtotta be. Az egyik az idősellátás telephelyének, a BajcsyZsilinszky utcai épületnek a felújítását célozza, tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül a pályázat keretében. A másik pályázat
eredményeként a védőnői szolgálat fejlesztése valósul meg,
közösségi tér kerül kialakításra az „Egészségház” tetőterében,
ahol a védőnők különféle tanfolyamokat tudnak tartani.
Mindegyik pályázat tartalmazza gépjármű beszerzését is. Az
idősellátást érintően egy kilenc személyes kisbuszt vásároltunk,
amely a szociális étkeztetéshez a kiszállítást biztosítja, a
védőnői szolgálatnál kerékpárok kerülnek beszerzésre a helyi
közlekedést megkönnyítendő, illetve egy gépjármű a vidéki
kijárásokhoz.
– Mire a legbüszkébb az elmúlt időszakból?
– Arra mindenképpen, hogy többen kaptak valamilyen
kitüntetést a munkatársaink közül. Az elmúlt öt évben a „Zirc

Szociális Ellátásáért” elismerést öt, a „Zirc Egészségügyéért”
elismerést egy dolgozónk érdemelte ki, egy védőnőnk „Pro
Sanitate” miniszteri kitüntetésben részesült, illetve volt, aki
miniszteri oklevelet vehetett át kiváló védőnői munkájáért. A
vakok és gyengénlátók, illetve a mozgáskorlátozottak megyei
szervezetétől is többen kaptunk elismerést azért, mert segítjük a
munkájukat. Fontosnak tartom továbbá az adományokat,
amelyeket az elmúlt időszakban kaptunk. Ezekhez több esetben
személyes kapcsolataim révén jutottunk hozzá. Összességében
közel hétszáz alkalommal segítettünk családoknak valamilyen
módon. Az élelmiszerbank gyűjtési akció során körülbelül 900
ezer forint értékű élelmiszert gyűjtöttünk az elmúlt években, az
„Egy doboznyi szeretet” akció keretében – amikor még nálunk
volt a családsegítő szolgálat – évente hatvan kisgyermek kapott
karácsonyi ajándékot. Ruhaosztásokra került sor, egy helyi
vállalkozó minden évben burgonyát ad közel fél millió forint
értékben, idén tavasszal leveles tésztát kaptunk egy millió forint
értékben. A Béres Alapítványtól két millió forint értékű C
vitamint, korábban immunerősítő tablettát kaptunk. A Segítő
Kezek Zirc Alapítvány tűzifára, különböző közüzemi számlák
kifizetésére 274 500 forintot adott. Intézményi kapcsolat révén
egy székesfehérvári alapítványtól 2013 és 2017 között
1 175 000 forint értékű, különböző gyógyászati eszközöket
tartalmazó adományban részesültünk, s azóta is kaptunk
támogatást az alapítványtól. Összességében mintegy hat millió
forint értékű adományhoz jutottunk hozzá az elmúlt időszakban.
A Segítő Kezek Zirc Alapítvány számlájára a 2013 és 2017
közötti időszakban 5 847 986 forint összegű támogatás érkezett.
Ebben benne van egy jótékonysági gyűjtés, amit átadtunk a
családnak. A többi pénzt programokra, kirándulásokra,
rendezvényekre fordítottuk, illetve természetbeni juttatásokkal
segítettük a rászorultakat. Az intézményünk által szervezett
főzőklubbal az időseket vontuk be a munkába, illetve
generációk találkoztak egymással, naptár, receptfüzet is készült
ehhez kapcsolódóan. Kiemelném továbbá az Érzékenyítő
Napokat, melyeknek tavasszal várható folytatása. Zirc város
szociális térképének elkészítésével is intézményünket bízta meg
a képviselő-testület. Nagy munka volt, de nem hiábavaló,
hiszen a felmérés eredményeként már több fejlesztés
megvalósult a városban, és a szociális ellátás szempontjából is
hasznosnak bizonyult számunkra. A Segítő Kezek Háza
fennállásának tízéves jubileumi ünnepsége is emlékezetes
marad a tavalyi évből.
– Melyek a legfontosabb célok a következő öt évben?
– Ami kivédhetetlen, hogy a társadalom idősödik, és
foglalkozni kell az idős korosztállyal. Az ezzel kapcsolatos
szociális ellátásokat meg kell erősíteni, illetve fejleszteni. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére hálózati
szakértő vagyok a közép-dunántúli régióban idős ellátás
területén, így jobban rálátok erre a feladatra. A fogyatékos
nappali ellátáshoz kapcsolódóan bentlakásos intézmények
igénye már korábban is felmerült, aminek azonban jelentős
anyagi vonzata lenne. A harmadik, amit fontosnak tartok, a
szenvedélybeteg-ellátás. A szenvedélybetegség nagyon sok
problémát jelent a családoknál, és nincs meg az intézményi
háttere. Veszprém megyében mindössze tizenöt férőhelyes
bentlakásos intézmény van, Noszlopon működik még egy húsz
férőhellyel, illetve a sümegi kórház. Az biztos, hogy tennünk
kell valamit ezen a területen is, de ehhez is szükséges az állami
finanszírozás. A legfontosabb cél, amit a pályázatomban is
megjelöltem, hogy a lakosság minél szélesebb körének
biztosítsuk az igényeknek megfelelő ellátást.
(kg)
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Ötödik éve rendezünk Zirc30 túrákat!
„Őszköszöntő” túráira várta a Bakonyt és a kirándulni szeretőket 2018. október 6-án a Művelődési Ház.
Ragyogó, szinte tavasziasan kellemes időben zajlott a túra: az összesen 48 induló közül tizennégyen
teljesítették a Szarvaskút15, huszonnégyen a Kőkapu10, tízen a Pintér5 körútvonalakat, és megint volt négylábú
résztvevőnk is.
Az ország sok pontjáról érkeztek a korosztályokban is mindig változatos életkorú túrázóink, a teljesség igénye nélkül: Fehérvárcsurgó,
Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgy, Bakonyszombathely, Bársonyos, Győr, Budapest, Tatabánya településekről, és nagy örömünkre, egyre többen
jelentkeznek Zircről és a környékből is.
A túrák teljesítéséért járó emléklapok mellett, hagyományaink szerint külön oklevéllel is megleptük az egyszerre több távot teljesítő, a
legmesszebbről érkező, a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőket. Két fehérvárcsurgói túrázónk – Keresztessy Zita és Simicz Norbert – a
Pintér5 és a Szarvaskút15-ös távot is teljesítette, a legmesszebbről érkező résztvevőnk, Kemény András Budapestről jött, és járta be a
Szarvaskút15-ös távot, legidősebb, és már többször visszatérő túrázónk, a 74 éves győri Király Vince a Szarvaskút15-ös távon indult, 7 éves,
legfiatalabb túrázónk, az iszkaszentgyörgyi Hunka-Rostaházi Imi családjával járta be a Kőkapu10 útvonalat. Felfedeztünk a résztvevők között
egy barátjával túrázó születésnapost – Szalontay Zoltán, Dudar – is, akit megajándékoztunk a tavalyi és mostani őszi túrajelvényeinkkel.
Mindig öröm számunkra, hogy a visszatérő túrázók és baráti társaságok mellett sok
család is érkezik a ZIRC30 túrákra. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola 8/B. osztályának és néhány korábbi tanítványának már
másodszor választotta kellemes szombati, közösségfejlesztésre is kiváló programként a
Kőkapu10 km-es távot Lingl Zoltán tanár úr – kezdeményezését jó példaként ajánljuk
más osztályoknak is.
A reggeli induláskor kínált forró tea után, a túrákról visszaérőket a lebonyolításban
most is ügyesen segítő két közösségi szolgálatos diákunk Emléklapokkal köszöntötte, és
szokás szerint szerény, ám házias ízekben gazdag ellátást kínáltunk számukra.
Résztvevőink barátságos hangulatú beszélgetéseken számoltak be kellemesen fárasztó
élményeikről, és az útvonalakkal kapcsolatos – általában pozitív – tapasztalataikról,
javaslataikról, amivel mindig segítik a következő túrákra való felkészülésünket.
A ZIRC30 túrákat kezdettől segítő, és 2017-től finanszírozó „Zirc Kultúrájáért”
Alapítvány a korábbi önkormányzati Civil Támogatási Alap pályázati támogatásból
beszerzett jelvénykészítő masinájával már túrajelvényekkel is gazdagíthatjuk a
résztvevők gyűjteményét: a tavalyi kedves makk figurák után túrázóink örömmel fogadták a Kaszás Eszter tervezőgrafikusunk által egyedileg
tervezett, bakancson mászó csigákkal készült új jelvényeinket.
Encz Ilona

Baján vendégeskedett az MTTSZ Területi Klub
Emlékverseny 1803–2018-on.

a Céllövész

Szeptember 30-án egész napos páros teniszversenyt rendezett a
Zirci Tenisz Klub Sportegyesület.

A zirciek négy arany-, négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtöttek, illetve
elhozták a „Legeredményesebb női versenyző” címet, melyet Panyi Kinga
érdemelt ki. Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés: Serdülő lány: 1. Vintze
Regina, 2. Bittmann Kata. Serdülő fiú: 2. Horváth Bálint. Ifjúsági fiú: 1.
Mihályfi Vendel, 2. Végh Attila, 3. Végh Zsigmond. Felnőtt nő: 1. Panyi
Kinga. Légpisztoly 20 lövés: Serdülő lány: 1. Bittmann Kata. Serdülő fiú:
2. Horváth Bálint. Felnőtt nő: 4. Panyi Kinga. Csapatversenyben harmadik
helyen végzett az MTTSZ Területi Klub Zirc a győztes Szent László LK
Bakonyszentlászló és a házigazda Vízügyi LK Baja mögött.

A versenyre tizennégyen neveztek, a hét párost két csoportba
osztották a szervezők. A párokat és azt, hogy ki melyik csoportban
játszik, összesorsolták, így mindenkinek meglepetés volt a társa. A
legfiatalabb induló tizenhat, a legidősebb nyolcvanegy éves volt. A
csoportküzdelmek befejezése után kialakult sorrend szerint az első
helyezettek a döntőben, a többiek a helyezésekért folytatták a
küzdelmet. Az "A" csoportból Marjai Zoltán és Várady Attila, a
"B" csoportból Zwick Antal és Németh László jutott a döntőbe. Itt
nagy küzdelem után a Marjai-Várady pár diadalmaskodott 6:2 2:6
10:8 arányban. A harmadik helyet a Stanka László-Kovács
Bertalan páros szerezte meg. – A szép időben és jó hangulatban
megrendezett verseny nagy sikert aratott, mindenki jól érezte
magát. Reményeink szerint jövőre is megszervezzük a versenyt –
mondta el érdeklődésünkre Németh László klubelnök.

Kiemelkedően szerepelt a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola a Köztársaság Kupa atlétikai versenyen.
Összesítésben második helyezést értek el a zirciek a megyei iskolák
között. Eredmények: 2000m: Fiú (2004): 2. Földesi Benedek, 3. Tóth
Róbert. Kislabda: Fiú (2006): 2. Maser Márk. Súlylökés: Fiú (2004): 2.
Pál Kristóf, 3. Jakab Márton. Lány (2004): 3. Takács Dorottya. Lány
(2006): 1. Benis Alíz. Magasugrás: Fiú (2005): 2. Drahovszky Gergő. Fiú
(2006): 2. Maser Márk, 3. Kun Bálint. Lány (2007): 2. Bácsi Zsuzsanna, 3.
Tamási Dóra. Váltó: Fiú (2004): 3. Nagy Tamás, Lezsák Bence, Máj
Levente, Tribel András. Fiú (2005): 3. Drahovszky Gergő, Szűcs Ármin,
Ábrahám Gábor, Petőcz Dávid. Lány (2005): 3. Mészáros Szinta, Molnár
Vivien, Kovács Noémi, Vörösházi Laura. Fiú (2006): 3. Mészáros Dániel,
Szigeti Levente, Jakab Norbert, Kutasi András. Lány (2007): 2. Tribel
Vanda, Tamási Dóra, Dóber Fanni, Endresz Luca.

Bakancsos túrát szervez Zirc Városi Önkormányzat
A túra 2018. október 13-án, szombaton 09:00 órától a Rákóczi téri „0”
kilométerkőtől indul. A garantált bakancsos túra keretében dr. Galambos
István botanikus mutatja be a Zirc közeli természeti környezetet az
érdeklődők számára 2,5-3 órás időtartamban.

A verseny helyezettjei a jól megérdemelt oklevéllel (Fotó: ZTKSE)

