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Lerakták az alapkövét az új Tanuszodának 
 
Jelentős állomás Zirc város életében, hogy 
ünnepélyes keretek között megtörtént az új 
Tanuszoda alapkőletétele. Jövő év őszétől birtokba 
lehet venni a létesítményt.  
 

A rendezvényen a Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. 
képviselője köszöntötte a megjelenteket. Szép számmal 
elfogadták a meghívást a városunk életében is jelentős 
eseménynek számító alapkőletételre, jelen volt többek között 
Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, 
Dala Tamás, a Nemzeti Sportuszodák vezetője, olimpiai 
bajnok vízilabdázó és dr. Medvigy Mihály, a Beruházási 
Ügynökség BMSK Zrt. vezérigazgatója is.  

Hosszas előkészítés után az alapkőletétellel a zirci 
tanuszoda fizikai megvalósítása elé nézhetünk – kezdte 
ünnepi beszédét Ottó Péter polgármester, miután szintén 
köszöntötte a vendégeket.  

Örömét fejezte ki, hogy a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló 
tanuszoda-építési program második ütemébe Zirc városa is 
bekerült, s hozzátette, az erről szóló döntés előkészítésében 
meghatározó szerepe volt térségünk országgyűlési 
képviselőjének, dr. Kovács Zoltánnak is, aki szívügyének 
tekinti a járás területén működő közoktatási intézmények 
tanulóinak úszásoktatását, valamint az itt élő lakók sportolási 
igényeit is magas színvonalon kiszolgálni képes új tanuszoda 

létrehozását. A képen Ottó Péter polgármester, dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési képviselő, Dala Tamás, a Nemzeti 
Sportuszodák vezetője, olimpiai bajnok vízilabdázó és Kovács 
Norbert, a létesítményt üzemeltető Nemzeti Sportközpontok 
főigazgatója leengedik az időkapszulát, amivel jelképesen 
kezdetét vette a város új tanuszodájának építése.  

(Folytatás a 3. oldalon) 
 
 

Vetéstől az aratásig az új 
kenyér ünnepe előtt 

 
Május elején került sor a zirci 
bazilikában a tavaszi termény-
megáldásra, melyet a Katolikus Rádió 
és a Kossuth Rádió is közvetített. Az 
eseményen közreműködött Bolla 
Katinka, a Bakony-Agro Kft. 
ügyvezetője, akit a vetéstől az aratásig 
tartó mezőgazdasági folyamatokról 
kérdeztünk nem sokkal az életet 
jelképező új kenyér átadása előtt.  
(5. oldal)  

 
 

Újra megyei első osztályú futball Zircen 
 
Rendkívül sikeres szezont tudhat maga mögött a Football Club Zirc Sportegyesület. A 
felnőtt csapat tetemes fölénnyel nyerte a megyei másodosztályú bajnokságot és ezzel 
visszajutott az első osztályba. Az ifjúsági csapat is bajnok lett, s több korosztályos 
csapat végzett dobogós helyen a 2020–2021-es bajnokságban. Kottyán Károly 
klubelnökkel a bajnoki rajt előtt készült riportunkat a 8. oldalon olvashatják. 
 

BETYÁROK VÁROSA 
 

 
 
Huszonkettedik alkalommal került 
megrendezésre a Bakonyi 
Betyárnapok. A szervező Békefi Antal 
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB intézménynek köszönhetően 
színes kulturális programkínálat várta 
az érdeklődőket Kisasszony havának 
első hétvégéjén. (Bővebben: 4. oldal)
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Ismét jelentős útfelújítás Zircen 
 
A Kukoricaföld városrészben lezajlott útfejlesztésekkel 
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési képviselő, Ottó Péter 
polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester.  
 

Zirc Városi Önkormányzat a Belügyminisztérium előző évi 
pályázatán 20 millió forintos támogatást nyert el a fejlesztés 
megvalósítására, melyhez 7 millió forintos önerőt 
biztosított. Ennek köszönhetően újabb, több mint 
3000 négyzetméter útfelület kapott szilárd 
aszfaltburkolatot a területen. A Kukoricaföldi 
városrész kialakítása a ’90-es évek közepén indult, az 
eltelt évtizedek során több mint 120 család építette fel 
otthonát a területen, s alakította ki minőségi 
lakókörnyezetét. Az előző években, illetve most 
megvalósított útépítések eredményeként elmondható, 
a kitűzött cél teljesült, a területen élő, közel félezer 

zirci lakos is már aszfaltburkolatú, pormenetes utakon érheti el 
otthonát. Az elmúlt évek során Zirc egész területét figyelembe 
véve, több mint 35 ezer négyzetméternyi önkormányzati járda-, 
út- és parkolófelület újult meg, illetve került megépítésre, 
nagyobb részt pályázati támogatások igénybevételével. 
Felújításra váró utak, járdák azonban ennek ellenére még bőven 
vannak a városban, az önkormányzat kezelésében lévő közel 60 
km hosszú közlekedési hálózat egyes szakaszai még komoly 
műszaki beavatkozásokat igényelnek. Az önkormányzat a térség 
országgyűlési képviselőjével együttműködésben folyamatosan 

dolgozik azon, hogy további forrásokat tudjon 
teremteni a város út- és járdafelújítási 
programjának hasonló ütemű folytatásához.  

A közös munka újabb eredménye, hogy 
még ebben az évben, szintén a BM pályázatán 
elnyert újabb 20 millió forintos pályázati 
támogatással, a szükséges önerő önkormányzati 
biztosításával, a Kossuth Lajos utca déli oldalán 
lévő járda is megújul közel egy kilométer hosszú 
szakaszon. (kg)  

 
 

 
A ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI 
 

városfejlesztési osztályvezető  
 

munkakör betöltésére.  
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10. 
 
* 
 

pénzügyi osztályvezető  
 

munkakör betöltésére.  
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20. 
 

A részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.zirc.hu 
városi honlapon és a Városháza hirdetőtábláján. 

 
 

Egy éven belül elkészülhet Zircen a hulladékudvar 
 
Zirc egyike azon helyszíneknek a megyében, ahol konzorciumi 
együttműködésben hulladékudvar létesülhet. Zirc Városi 
Önkormányzat a helyet biztosítja a létesítményhez, a projekt 
gazdája az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás. A 
hulladékudvar szerződés szerinti kiépítésének határideje 2022. 
május 31. A zirci projekt az ütemtervnek megfelelően halad, a 
kivitelező tervei szerint az udvar ez év őszén elkészülhet, az 
edényzetre még nem írták ki a beszerzést. (Önkormányzati 
információ) 

 
HIRDETÉS 

 
Aegon Magyarország  
Zirc, Kossuth L.u.11. 
06-88-414-169 
 
 

NYITVATARTÁS: 
H 13:00-17:00  0630/9743249 
K 09:00-13:00  0620/9676632 
SZ 09:00-13:00  0630/9743249 
CS 09:00-13:00  0630/5442237 
 13:00-17:00  0630/9553121 
 
Ma tegyünk a holnapért! 

 
Szeretettel meghívjuk Önöket a 71. Bányásznap zirci 
ünnepi rendezvényére, szeptember 4-én, szombaton.  
A hagyományokhoz hűen idén is zenés ébresztővel köszönti a 
város több pontján a Zirci Fúvószenekar az érkező ünnepet. A 
Pintér-hegyi Parkerdő Bányász Emlékhelyénél 15.00 órakor 
veszi kezdetét az ünnepség, melynek keretében beszédet mond 
dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető 
főtitkára, majd a hagyományőrző közösségek, szervezetek 
képviselői egy-egy koszorúval róják le kegyeletüket a bányászok 
emléke előtt. A megemlékezés után a szokásos estebéddel, késő 
estig pedig zenés-szórakoztató műsorokkal várják a közönséget. 
Felcsendül az autentikus cigányzene, Sárközi Lajos 
cigányzenekarának előadásában és a bányásznap színpadán 
köszönthetjük a sokak által ismert és kedvelt Szulák Andrea, 
EMeRTon-díjas énekesnőt-színésznőt is. A program tervezetten 
idén is retro disco-val zárul. A rendezvény a Békefi Antal Városi 
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szervezésében, Zirc 
Városi Önkormányzat, az EOSZÉN Kft., a DUSZÉN Kft., a Verga 
Zrt., a bányászszervezetek, valamint az Öreg-Bakony Barátai 
Egyesület együttműködésével és az Emberi Erőforrás 
Támogatókezelő pályázati támogatásával valósul meg. (VK)   
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Megtérülő befektetés a jövőbe – Lerakták 
az alapkövét városunk új Tanuszodájának 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A városnak a beruházáshoz szükséges helyszínt kellett 
biztosítania, az előkészítés, a kivitelezés, majd a működtetés 
feladatait is állami szervezetek, a Nemzeti Sportközpontok, 
valamint a BMSK Zrt. Beruházási Ügynökség látja el. Az 
országosan felépülő tanuszodákkal kapcsolatos terhek állami 
vállalása nagy könnyebbség a fejlesztések helyszíne szerinti 
önkormányzatoknak, amelyek önmaguktól nem lennének 
képesek ilyen méretű beruházások megvalósítására, s azok 
fenntartására – mutatott rá beszédében városunk vezetője.  

Fontosnak nevezte, hogy még gyermekkorban 
megtanítsunk mindenkit legalább alapszinten úszni, és azzal 
kellő vízbiztonságot kialakítani, amely segíthet a nehezebb, 
esetleg váratlan helyzetek higgadt megoldásában, 
kezelésében is. Sorolta a készülő létesítményben komfortos 
körülmények között elérhető szolgáltatás számtalan jótékony 
hatását, majd hozzáfűzte azt is, hogy az úszás az egyik 
legősibb testmozgás, annak története egyidős az 
emberiséggel.   
 

 
Ottó Péter polgármester ünnepi beszéde az új Tanuszoda alapkőletételén 
 

Kitért az ünnepség idején még zajló olimpiai játékokra is, 
amelynek eredményei is azt mutatják, hogy hazánk piciny 
mérete ellenére is sportnagyhatalom, és továbbra is nagyon 
erősek vagyunk többek között a vízi sportokban is, legyen szó 
akár úszásról, kajak-kenuról, vízilabdáról, vitorlázásról. 
Hangsúlyozta, hogy a sportágak jelentős része 
létesítményigényű, csak azok által biztosítható a sportoláshoz 
szükséges minimális feltételek rendelkezésre állása.  

„Ahol ezek a feltételek nem léteznek, ott az adott sportág 
választására is korlátozottabbak a lehetőségek, és az 
egyébként jó adottságokkal rendelkező tehetségek 
felismerésének is csökken az esélye. A tanuszodák járási 
szintű megvalósítása a legfontosabb célok, mint az úszás 
alapjainak minden gyermek számára elérhető elsajátítása 
mellett a tehetségek még szélesebb körű felfedezésének és a 
versenysport irányába történő elindításának helyszíneiként is 
működhetnek. A tanuszodák napközben szervezett keretek 
között a közoktatási intézmények, illetve az azokba járó 
gyermekek rendelkezésére állnak, 16 óra után pedig Zirc 
vonzáskörzetének lakossága számára is biztosítják az elérhető 
közelségben lévő, akár napi szintű, életmódba épített úszás 
lehetőségét, a rendszeres sportolást, a betegségek 
megelőzését, a jó közérzet és egészségi állapot minél hosszabb 
ideig tartó fenntartását. Ennek nemcsak az önmagáért tenni 
akaró ember számára van jelentősége, de egy rendszeresen 
sportoló, fittebb, egészségesebb nemzet több aktív 
humánerőforrással is rendelkezik, és mindez 

nemzetgazdasági szempontból is rendkívül fontos, megtérülő 
befektetés a jövőbe”.  

Ottó Péter polgármester végül köszönetet mondott 
mindenkinek, akinek része volt abban, hogy a zirci tanuszoda 
valósággá válhat, továbblépett a tervezés és előkészítés 
szintjéről a megépítés szintjére. Bizalmát fejezte ki, hogy a 
kivitelező határidőre teljesülő minőségi munkája 
eredményeként a következő év őszén a létesítmény átadásra 
is kerülhet. 

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője 
elmondta, amikor a Magyar Kormány 2010-ben átvette az 
ország vezetését, az egészséges életmóddal kapcsolatos, 
többirányú és több lábon álló programot hirdetett, melynek 
egyik fontos része volt az egészségügyi szűrőprogramok 
elindítása, a másik pedig, hogy 
már fiatalkorban kapcsolatba 
kerüljünk a sporttal, hiszen 
nagyon sok a túlsúlyos és 
elhízott kisgyerek, és nagyon 
kevesen sportolnak. Hozzátette, 
ebben egy jelentős előrelépésnek 
lehetünk tanúi, a második 
ütemmel együtt mintegy ötven 
tanuszoda épül az országban, és 
a tornaterem-építési program is 
jól halad. 

A tájba illeszkedő, kicsit 
bakonyi stílusú tanuszoda az 
apátság sziluettjével az egyik jelképévé válhat Zirc városának 
– mondta dr. Kovács Zoltán, s hangsúlyozta, hogy az építést 
követően a fenntartást is az állam vállalja magára. A műszaki 
tartalmat is ismertette, a tanuszoda 56x22 méter méretű 
földszintes épület, ami egyszerre közel száz fő befogadására 
alkalmas. A „fejépület” egy 41 méter hosszúságú uszodatér, 
öltözőblokkal, előtérrel, a padlástérben kialakított 
légtechnikai helyiséggel. A hat úszópályás medence 25x15x1,9 
méteres lesz, amely akár úszóversenyek rendezésére is 
alkalmas. Az uszodatérben lesz egy 6x10 méteres, 80 cm 
vízmélységű kismedence is a legkisebbeknek.  

A mintegy bruttó 1,2 milliárd forint költségvetésű 
beruházás az első félévben már látványosabb szakaszába 
érhet, és a jövő év őszén birtokba lehet venni a létesítményt. 
A képviselő sok sikert kívánt az építőknek és megköszönte 
mindenkinek a közreműködését.  

A ceremónia végén Bérczi L. Bernát apát mondott 
imádságot és megáldotta az alapkövet. 
 

 
 

KG 
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Színes programok a kultúra és hagyományőrzés jegyében 
 
Huszonkettedik alkalommal került megrendezésre a Bakonyi Betyárnapok 
az Alkotmány utcai rendezvényterületen. A szervező Békefi Antal Városi 
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézménynek köszönhetően színes 
kulturális programkínálat várta az érdeklődőket.  
 

Kisasszony havának első hétvégéjén immmár hagyományosan „Bográcsos 
Erőpróbával”, avagy ételfőző fesztivállal vette kezdetét a Bakonyi Betyárnapok. A színpadi 
műsorok hosszú sorát a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület növendékei vezették 
fel, a versenytáncosok szólóban, duóban és csoportosan is megmutatták tehetségüket a 
már ekkor is szépszámú közönségnek.  

Aki nélkül már szinte nincsenek Betyárnapok a kies Bakony szívében, Csizmadia 
Géza Főbetyár köszöntötte a közönséget, a rendezvényt pedig dr. Kovács Zoltán, 
térségünk országgyűlési képviselője, a XXII. Bakonyi Betyárnapok fővédnöke nyitotta 
meg. „Legyen szerencsénk, hogy többé ne maradjon el egy ilyen nívós rendezvény, hanem 
élvezhessük mindig ezen a területen a Bakonyi Betyárnapok ízeit, hangulatát, koncertjeit 
és egymás barátságát” – mondta a tiszteletbeli betyárrá avanzsált honatya, utalva arra, 
hogy tavaly a járványhelyzet miatt Zirc városának legnagyobb rendezvényét sem lehetett 
megtartani.  

A Varnyú Country zenekar előadásával vadnyugati hangulat lett úrrá Hosszúréten,  
muzsikájukkal nemcsak a country zene kedvelőit ringatták el. Dékmárné Forgács 
Zsuzsanna, Kubriczky József és tanítványuk, Wolf Sarolta közreműködésével néptánc is 
fűszerezte a péntek esti programot. A nap fénypontja a magyar mulatóskirály, Bódi Guszti 
és felesége, Margó műsora volt, mely a várakozásoknak megfelelően nagyszámú 
közönséget vonzott. A hangjával megtévesztésig Louis Armstrongra hasonlító, Zircen már 
többször fellépő Dervalics Róbert zenekara, a Füred Dixieland Band fergeteges 
produkciója zárta a napot.  Ezúttal sem hiányozhatott a Betyártanoda, Herbály András és 
társai, a Kelevezék népi hangszerekkel kalauzolták a közönséget a betyárvilágba. A 
szombat délutánra hangolódva a jazz, a jazz rock, a dixieland, a blues és a popzene 
nagyjaitól hallgathattunk dalokat a BrassDance rézfúvósok előadásában, majd bakonyi 
népzenészek, táncosok hagyományőrző műsora következett, énekesként közreműködött a 
bakonybéli Marticsekné Szentkereszty Judit.  

A Betyáros Kavalkád részeként lovasbemutatóra került sor, a színpad előtt lóháton 
elvonulókat Varga Antal mutatta be. Lovaglásra, sétakocsikázásra nyílt lehetőség, és idén 
még az is megesett, hogy egyszerre csak sárkányok földjévé vált az Alkotmány utcai 
rendezvényterület: a magukat „Szárnyas Sárkányokként” aposztrofáló gólyalábasok 
jártak-keltek a közönség között, bevonva a bátor vállalkozókat is tréfás műsorokba, nem 
sokkal később pedig a középkori zene világa elevenedett meg modern köntösben a Bordó 
Sárkány zenekar lemezbemutató koncertjével, volt, aki táncra is perdült a debütáló dalok 
hatására.  

A második nap estéjén egymást követték a híres előadók a színpadon. Fellépett a 
Parno Graszt világhírű autentikus cigányzenekar, Oláh Gergő, az X-Faktor harmadik 
szériájának győztese, a „Betyárjó Buliért” pedig a magyar könnyűzenei életben egy igazán 
nagy név, a különböző stílusjegyeket ötvöző Pannonia Allstars Ska Orchestra, ismertebb 
nevén PASO együttes felelt.   

A színpadi produkciók mellett kísérőprogramok hosszú sora várta az érdeklődőket. 
Ezúttal is megnyílt a „Bakonyi Ízek Utcája”, a „Mesterségek Utcája” és a Kézműves Liget. 
Mesterség-bemutatókra, népi életmód- és bajuszkiállításra, népi hangszerbemutatóra 
került sor, mókás fotók készülhettek Kádár Ferkó fotószínházánál, célzó ügyességüket 
gyakorolhatták a vállalkozó kedvűek Paprika Jancsi Csúzlizdájánál, a Guzsalyas Egyesület 
Pásztortanyáján előadást hallhattunk a cifraszűrről, a Veszprémi Toborzó és 
Érdekvédelmi Központ katonákat toborzott a „hadiállomásán”. A betyárok becses 
seregében tisztelhettünk két csupaszív mesterszakácsot, Száva Zoltánt és Somogyi 
Tamást is a jelenlévők nem kis örömére.  

A sportkedvelők a Zirc–Dudar öregfiúk labdarúgó-mérkőzést tekinthették meg az 
Alkotmány utcai sporttelepen, és ezúttal is volt Betyáros véradás a Magyar Vöröskereszt 
Zirci Területi Szervezetének szervezésében, közel harmincan nyújtották segítő kezüket a 
fehér sátorban. A gyerekekre is gondoltak a program szervezői, a pénteki napon Fizl Kata 
kerekítő foglalkozást tartott, a legkisebbek szabadidő-eltöltéséről pedig a Zirci baba-
mama klub gondoskodott. Szombaton kézműves foglalkoztató várta az aprónépet a 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház szervezésében, egy kis szigeten pedig 
bakonyi népi fajátékokban lelhették örömüket.  

A támogatóknak köszönhetően értékes nyeremények találtak gazdára a 
tombolasorsolásokon, és tovább gyarapodott a Csárdabéli Szépasszonyok és Bakonyi 
Betyárok népes tábora. Díjazták a pénteki főzőverseny legjobbjait is, a legfinomabb étel a 
„Csikóbőrös Kulacs” bográcsában rotyogott a szakértők szerint, második helyezést ért el a 
„Bernát Új Angyalai” fantázianevű főzőcsapat, míg a harmadik helyezést a „Szabadtűzi 
Főző Team” érdemelte ki.   

Zirc Városi Önkormányzat kiemelt rendezvénye a Veszprém-Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa program, a Hungarikum Bizottság, az Agrárminisztérium és a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, együttműködő partnerek, önkéntesek és civil 
szervezetek közreműködésével valósult meg, főszervezője a Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB volt. A teljes támogatói lista megtekinthető a rendezvény 
honlapján, a www.betyarnapok.hu oldalon. KG 
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Könyv jelenik meg hamarosan településünk múltjáról 
 
„Dubniczay Napok Zircen” címmel 
helytörténeti programra kerül sor 
a Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház szerve-
zésében, melyen bemutatják a 
településünk középkori és újkori 
történetét ismertető könyv-
sorozatot is.  
 

– Már régóta tervben volt egy 
helytörténeti programsorozat a múzeum 
részéről – mondta el dr. Vida Beáta 
történész, a szervező intézmény 
munkatársa, aki Zirc múltjának 
kutatásával foglalkozik és szerzője a 
településünk történetét részleteiben 
bemutató sorozatnak. 

A rendezvényre szeptember 18-án, 
a Kulturális Örökség Napjai keretében 
kerül sor, és úgy döntöttek, hogy 
Dubniczay István nevével prezentálják a 
programot, aki nagyban gondolkodó, 
iskolázott, jelentős mecénás volt Zircen, 
nem utolsósorban egykori házában 
található a múzeum. Életművéről 
korábban már megjelent egy könyv dr. 

Vida Beáta szerzőségében és kiállítás is 
emléket állított a település társadalmi 
életében fontos szerepet betöltő 
személynek. Az esemény emblémáján – 
melyet Kaszás Eszter zirci grafikus 
készít – is Dubniczay István pecsétje 
látható majd, mely halála évében, 1766-
ban Zircen kelt végrendeletéből 
származik. 

A könyvsorozat szerzője még 2005-
ben, szakdolgozatában kezdett el 
foglalkozni településünk múltjával, 
majd a múzeum munkatársaként 
lehetősége nyílt folytatni a tanulmányai 
alatt megkezdett munkát. Dr. Vida 

Beáta hangsúlyozza, hogy 
alapkutatásokat tartalmaz a sorozat, 
hiszen közel száz év telt el azóta, hogy 
könyv jelent meg Zirc múltjáról. A 
kiadást a Veszprém-Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa program és 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. A 
bemutatóra beszélgetéses formában 
kerül majd sor a könyv munkatársaival.  

A Dubniczay Napokkal a régió 
kutatását is célul tűzték ki, ennek 
megfelelően egy pecsétes téglákból álló 
kiállítás mutatja be a névadó életművét 
a Tegularium (Művészetek Háza 
Veszprém) gyűjteményéből és egy 
Téglakészítő Workshop is várja majd az 
érdeklődőket. A program tematikájához 
illeszkedik a Custos Consort régizene 
együttes koncertje is.  

A Magyar Népmese Színház 
előadása, kézműves-foglalkozások is a 
rendezvény részét képezik, 
kísérőprogramként pedig tipikusan a 
régi Zircre jellemző mesterségeket 
ismerhetünk meg.  

KG   
 
 

Könyv a bányászat és a bányászok emlékének 
 
„Tisztelet az elődöknek, emlékül a jövőnek” a címe Hofferné dr. Hanich Erika 
most megjelent könyvének, melyről a szeptember 4-én megrendezésre kerülő zirci 
Bányásznapon többet is megtudhatunk. A szakmai és helytörténeti műben a szerző 
bányász édesapja születésének 100. évfordulójára állít emléket a bányászatnak, mint 
szakma, valamint a bányászoknak, akiknek küzdelmeit, akaraterejét, állhatatosságát, 
megfontoltságát, családszeretetét örökítette meg. A könyvben a bakonyi bányászat jeles 
eseményeinek történetéről és még sok más érdekességről olvashatunk.  (A szerk.) 
 
 

Vetéstől az aratásig az új kenyér ünnepe előtt  
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A gabona már a raktárakban van, amikor visszatekintünk a búzaszentelés ünnepére. 
Bolla Katinka elmondja, megtisztelő volt számukra, hogy felkérték őket, nagyon szívesen 
közreműködtek ebben. A nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret is rendre a cég képviselete 
adja át a város számára az államalapítás ünnepén, mely ezután szintén megáldásra kerül.  

– A tavasz folyamán befejeződnek a tápanyag-utánpótlási feladatok, a tavaszi vetésű 
növények a talajba kerülnek, és a fő hangsúly a növényvédelmi feladatok ellátásán van. A 
betakarítást az árpával kezdjük és ezt követően a búzával folytatjuk. Itt Zirc környékén a 
több csapadék és a hűvösebb időjárás miatt később tudjuk elkezdeni a betakarításokat, 
mint ahogyan az zajlik az ország többi területén. Ezúttal sem volt ez másként, illetve a 
szeszélyes időjárásnak köszönhetően idén ez egy kicsit még jobban kitolódott – mondta el 
érdeklődésünkre a cégcsoport ügyvezetője. Hozzátette azt is, minőségben az elmúlt 
időszakban lehullott nagymennyiségű csapadék nem segített, mert a gabonáknak nem 
tesz jót, hogy már az érést követően megáznak. A megszokottnál forróbb nyár viszont az 
aratás malmára hajtotta a vizet, hiszen megfelelő nedvességtartalommal kell behozni a 
gabonákat.Az idei évben közel ötszáz hektár búza termett a Bakony-Agro Kft. földjein. A 
betakarításhoz négy-négy kombájn áll a rendelkezésünkre, de ha kell, akkor külső 
segítséget vesznek igénybe, hogy minél hamarabb bekerülhessen a raktárakba a jó 
minőségű gabona, amely ezt követően kerül értékesítésre. A zirci cég belföldre és 
külföldre egyaránt értékesít. Megtudhatjuk azt is, hogy a búzának megvannak a minőségi 
ismérvei, takarmánybúzát, euro-búzát és malmi búzát különböztetünk meg, és ez utóbbi a 
megfelelő a sütőipar számára.  

– Sokan nem is tudják, hogy amíg a kenyér az asztalra kerül, az milyen hosszú 
folyamat, és mennyi ember teszi hozzá a munkáját egy jó minőségű, finom kenyérhez – 
mondja Bolla Katinka. Hangsúlyozza, hogy a munkák a járványhelyzet idején sem 
szüneteltek, hiszen a termésre szükség van, munkatársaik az előírt szabályok betartásával 
tették a dolgukat, kerülték a személyes kontaktusokat, folyamatosan fertőtlenítették a 
mezőgazdasági gépeiket.  

A két munkafolyamat, az aratás befejezése és a jövő évi vetés nagyon egybemosódik, 
amikor az új kenyér átadásra kerül augusztus 20-án, máris egy újabb élet bontakozhat ki 
a földben. (kg) 

Karbantartási 
munkálatok 
 
Az államalapítás ünnepére 
készülődvén a Zirci Országzászló 
Alapítvány tagjai lefestették a zirci 
ünnepségnek másodízben helyet 
adó Szent István tér padjait és a 
Kari-ivókút vízcsapjainak felújítása 
is megtörtént. Az alapítványi tagok 
a veszprémi úti keresztnél is 
elvégezték a szükséges 
karbantartási munkálatokat.  
 

   

 
 
 

Fotók: Detre Anita, Wittmann Eszter 
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Főzőtanfolyam Zircen egykor 
 

A lánynevelésnek mindig fontos eleme volt a családi életre 
való felkészítés. Így a háztartás megszervezése, a főzni tudás is 
lényeges volt. Legtöbbször persze a családban sajátították el a 
konyhai tudnivalókat, de az 1800-as évek végétől sokan mentek 
városokba családokhoz, ahol nem hosszú időre, egy-két évre 
munkát vállaltak, egy másik család része lettek. Megismertek 
más szokásokat, másfajta konyhát, majd visszajöttek, és a 
megszerzett ismereteket a saját családjukban is alkalmazták.  

A zirci lányok közül nagyobb városok vendéglőibe is mentek, 
tudunk arról, hogy Wolf Katalin (Anczenberger Mihályné) 
Székesfehérváron egy fogadóban, Ulrich Klára (Gfellner 
Jakabné) a Margitszigeti Nagyszálló konyháján sajátította el a 
konyhaművészetet. Amberg Anna a Mátyás-templom 
plébániájára kapott Zircről ajánlólevelet, és lett a neves budai 
„Fehér Galamb” fogadó tulajdonosának, Buchinger Jánosnak a 
felesége.  

 Zircen is volt lehetőség a magasabb szintű szakácsművészet 
megismerésére. Az apátság konyháján 
rendszerint a téli hónapokban szerveztek 
főzőtanfolyamokat. Fennmaradt Horácski Etelka 
Anna (Kasper Józsefné) receptgyűjteménye 1924-
ből. A Napóleon tortához például 32 db tojást, 
vajat, csokoládét használtak fel, de más 
finomságokat is felsorol.  

Piedl Valéria megőrizte az 1941. 
decembertől 1942. február végéig tartott 
főzőtanfolyam receptjeit, és a résztvevőkről 
készített csoportképet.  A tanfolyam vezetője 
Schwarz Hedvig (1901-1971) volt, Schwarz 
Mihály, az Ipartestület vezetőjének lánya. Nagyon 
intelligens kisasszony volt, a Mária Kongregáció 
prefektája (vezetője) az 1920-as években. Később 
az apátság gazdaasszonya, gondnoknője lett, 
külön szobájában dolgozott a főbejárat mellett. Ő 
szervezte a főzőtanfolyamokat. Zircen nagyon 
tisztelték, több gyerek keresztanyja volt, több 
kislány kapta a Hedvig keresztnevet.  A reggeli 
szentmisék után a ministránsoknak meleg kakaót 
és kalácsot adott. Természetesen a háborús idők 
alatt nem lehetett tanfolyamokat szervezni, utána 
pedig a szerzetesrendek elleni politikai 
támadások idején 1948. novemberben őt is elítélték, Bolla Géza 
kádártai molnár ügyében, illegális gabonaőrlések és felvásárlások 
vádjával. 

 

     
          
 

A tanfolyamon résztvevő lányok megtanulták a 
különlegesebb recepteket. Piedl Valéria feljegyzéseiben az ismert 
ételeken kívül levesek közül például a májpüré, rizsleves, 
tüdőleves, levesbetét májrizs, tüdős táska, prézlis gombóc, 
kelkáposzta fánk szerepelt a füzetben. Készítettek kapor-, egres-, 
rebarbara-, ribizli-, tárkonymártást, a „körítések” közül 
különleges volt a tojáskrokett, sonkás rizs, velőspuffancs. 
Megismerkedtek a vadhúsok elkészítésének módjaival, a 
szalonka, fürj, fogoly, vadliba, vadkacsa receptjeit is leírták. 23 
féle tojásétel, 11 féle halétel szerepel a füzetben, a végén a 
savanyúságok, zöldségek tartósítását is megtanulták.  

Zirc környékének gasztro-
nómiája még egy dologról nevezetes, 
a pénzeskúti tiszttartó, nemes 
Alsószopori Nagy Ferenc felesége 
„Dunántúli szakácskönyv” címen 
1906-ban először, majd 1945 előtt 
még kétszer jelentette meg sikeres 
könyvét, amelyben a magyar konyha 
jó ízét a francia főzés finom, könnyű 
receptjeivel egyesítette.  Nem 
lehetetlen, hogy a zirci 
főzőtanfolyamon ezt is használták. 
Ezernél több étel receptje van benne, 
nemcsak a nemesi-polgári ételek, de 
a népi konyha receptjei is.  

A zirci főzőtanfolyamon kb. 15-20 éves koruk közt vettek 
részt a lányok, iparosok, gazdák, alkalmazottak gyermekei voltak, 
akiknek a szülei fizettek a tanfolyamért. Elsősorban a saját 
háztartásukban igyekeztek megvalósítani a tanultakat, de később 
sokukat hívták eljegyzésekre, lakodalmakba főzni, esetleg 

jómódú családokhoz dolgozni. A tanfolyam résztvevőiről készült 
fényképen a lányok fejükön kendőt vagy fityulát viseltek, és un. 
melles kötényt kötöttek.  

A fényképen többen tartanak a kezükben konyhai 
eszközöket, mérleget, sodrófát, habüstöt, stb. Középen fehér 
köpenyben ül Schwarz Hedvig.  

A lányok névsora. Alsó sor, balról: Rommer Anna 
(Wittmann Ferencné), (?), Wetzl Anna (Wilde Béláné), Kukoda 
Gizella (Vörös Kálmánné), Schwarz Hedvig, (?), Wittmann Mária 
(Bauernfeind Lőrincné), Szalczer Hilda (Pap Ferencné), Szirbek 
Mária (Wittmann-né), (?). Középső sor, balról: 5. személy Piedl 
Valéria (dr. Boross Lászlóné), Horácski Julianna (dr. Steindl 
Rezsőné), Varga Bözsi (Eck Sándorné), (?), (?), Ulrich Katalin. 
Felső sor, balról: a három fehér kötényes asszony az apátsági 
konyha állandó alkalmazottja, a harmadik Máj Imréné, (?), (?), 
(?), (?), Kovács Manyi (Gróf Ferencné), Szirbek Nándorné, Holl 
Mária (Kasper Károlyné), Bognár Ilonka (Wittmann Józsefné).  
 
Köszönet a segítségért és a fényképek közlésének lehetőségéért 
Boross Lászlónak, Steindl Zsuzsának, valamint Gfellner 
Péternek és Lőrincz Máriának.  

     Cuhavölgyi Klára 
 
 
Felhasznált irodalom:  
 
 Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. 

század fordulóján. – MTA Néprajzi Kutatóintézete Budapest, 2010.  
 Dunántúli szakácskönyv. Budapesti Hírlap, 1906. szeptember 30.  
 Szalonnán sütött veréb / Hanthy Kinga. Magyar Nemzet, 2008. február 8. 
 Így főztek száz évvel ezelőtt. Egy klasszikus szakácskönyv újjászületése. Vas 

Népe, 2007. december 19.  
 Kulákmódszerek leleplezése. Magyar Rendőr 1948. 662. oldal 

Főzőtanfolyam (1942. február). Középen Schwarz Hedvig fehér köpenyben 
 

Piedl Valéria Horácski Julianna 
 

A könyv reprint kiadása, 2007. 
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A zirci sport meghatározó személyétől búcsúzunk 
 
Életének 78. évében, a közelmúltban elhunyt Asbóth 
Ferenc, a zirci labdarúgás kiemelkedő alakja. 
Pályafutásának felidézésével emlékezünk rá.  
 

Tíz évvel ezelőtt, 68 éves 
korában még pályára lépett a 
zirci sportpálya fennállásának 
negyven éves jubileumát 
ünneplő rendezvény gála-
mérkőzésén, a Győri ETO FC 
öregfiúk ellen. A történelem 
ekkor ismételte egy kicsit 
önmagát, hiszen 1971-ben, a 
pályaavató mérkőzésen is az 
NB I-es győri csapat volt az 
akkori Zirc-Dudari Bányász 
ellenfele, és Asbóth Ferenc 
bátor vetődéseiről írt 
tudósításában a Veszprém 

Megyei Napló, majd tisztességesen helytállt a nála jóval 
fiatalabbakkal szemben is negyven évvel később.  

Vas megyéből származott, de életének jelentős részét Zircen 
töltötte. Az akkori vájáriskola hirdetése hozta őt a Bakonyba az 
ötvenes évek végén, akkor még talán nem is tudta, hogy későbbi 
otthonát lelte meg itt. Sokoldalú volt a sportban, kézilabdázott és 
futballozott is, és nemcsak védett, hanem gyorsaságát 
kamatoztatva balszélsőként is megállta a helyét. Sok emlékezetes 
meccs résztvevője volt, a megyei bajnokságban való szereplés 
mellett olyan nagynevű csapatok ellen játszott, mint az Újpesti 
Dózsa, a Tatabánya vagy a Győri ETO.  

A labdarúgó-pályafutását követően játékvezetőként szolgálta 
sokáig szeretett sportját. A bíráskodás mellett a zirci körzet 
játékvezetői bizottságának az elnöki tisztségét is betöltötte.    

A dudari bánya volt a munkahelye, ahol frontmesterként 
dolgozott huszonöt fős brigádját irányítva. 1992-ben onnan ment 
nyugdíjba. „Alkalmam volt egy delegációval a bányába lejutnom 
és éppen az Ő műszakjába tekintettünk be. Ezek után még 
nagyobb tisztelettel öveztem személyét” – idézte fel emlékét 
Répás József zirci lakos, aki sportbarátként is jól ismerte Asbóth 
Ferencet, az emlékező cikkünk megírásához is nagy segítséget 
nyújtott.    

2016-ban, a város önkormányzata egy kiállítással adózott a 
Városházán a bányász sportélet, különösképpen a labdarúgás és 
a röplabda évtizedeinek. Asbóth Ferenc a tárlat megnyitóján 
felidézte emlékeit és sok kiállított archív fotón tűnt fel hol 

kézilabdásként, hol focistaként. A kiállítás létrejöttében is nagy 
szerepet játszott a rendelkezésünkre bocsátott ereklyéivel, 
emlékeivel. A megmaradt „fotós asztal” üveglapja mögül most is 
több fényképen fedezhetjük fel, és aki láthatta őt játszani, 
nemcsak a képeken, hanem a szívében is megőrzi az emlékét. KG   
 

 
A Zirc-Dudari Bányász labdarúgócsapata a ’60-as években. Az álló sor 
jobb szélén látható Asbóth Ferenc, ezúttal mezőnyjátékosként 

 

 
A kézilabdacsapat tagjaként, fekvőhelyzetben a labdával 

 
FOTÓK: ÖNKORMÁNYZATI ARCHÍVUM

  
 

Felfedezték a Bakonyt 
 
Két nyári napközis tábort is 
szervezett az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeuma.  
 

A szakmai foglalkozásokat 
muzeológusok és preparátorok vezették.  

Az első napon tárlatvezetéssel a 
múzeum kiállítását tekintették meg a 
táborozók és ismerkedtek a múzeumi 
könyvtárral, majd vetélkedőn adtak 
számot a megszerzett tudásról. Kedden 
reggel geológiai túrával folytatódott a 
program, délután műfecskefészkeket 
készítettünk gipsz, fűrészpor és sár 
felhasználásával, hogy minél több 
molnárfecske megtelepedését segítsük 
elő városunkban és környékén. 

Szerdán botanikai és egyben 
gerinctelen zoológiai terepgyakorlat 
következett a Kettős-tó környékén. 
Szántóföldek mentén haladva érkeztünk 
meg a tavakhoz, ahol vízmintákat 
vizsgáltunk, megkerestük az ott élő 

állatok nyomait, szitakötőket, vízi 
lárvákat. Összehasonlítottuk a 
természetes és a mesterséges 

életközösségeket, az erdőben megbújó 
patak és a tó élővilágát. Délután 
kézműves-foglalkozáson pihentük ki az 
aznapi fáradalmainkat. 

Csütörtökön madarászni indultunk 
a Kokas-hegyre. Az egyik táborozó 
csoportunk kevesebb sikerrel járt, így 
őket távcsöves madárlessel és 
számháborúval kárpótoltuk. A másik 
csoportunknak már több szerencséje 

volt: rigókat és vörösbegyet is 
megfigyelhettek közvetlen közelről, sőt a 
madárgyűrűzés rejtelmeibe is 
bepillantást nyerhettek. Délután a 
mikroszkópozás rejtelmes, varázslatos 
világába kalauzoltuk őket.  

Az utolsó nap a múzeumunk 
„ősgyepének” összetételét tanul-
mányozták a gyerekek, majd egy 
izgalmas előadásból az ízeltlábúakról, 
főképp a rovarokról kaptak sok új 
információt. Ezután a Ciszterci Apátság 
Arborétumába kihelyezett rovarcsapdák 
tartalmát deríthették fel, és 
gyakorolhatták a különféle rovargyűjtési 
módszereket. Ennek során fűhálóztak, 
kopogtató ernyővel gyűjtöttek rovarokat 
cserjékről, alacsonyabb faágakról. 
Végezetül avart rostáltak, a lerostált 
anyagból kifutott ízeltlábúakat 
rovarszippantóval gyűjtötték be. 
Délután a táborzárás következett, ekkor 
levetítettük a tábor hetében készült 
képeket, majd elbúcsúztunk a sok 
élménnyel és ismerettel gazdagodott 
táborozóinktól. (Balláné Szőke Edit) 



A Football Club Zirc SE bajnokcsapatai a 2020–2021-es szezonban. 
Fent a felnőttek, lent az ifjúságiak (Fotók: Fillér Zsuzsa) 
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Hét éremmel zárta a bajnokságot az FC Zirc 
 
Rendkívül sikeres szezont tudhat maga mögött a 
Football Club Zirc Sportegyesület. A felnőtt csapat 
tetemes fölénnyel nyerte a megyei másodosztályú 
bajnokságot és ezzel visszajutott az első osztályba. Az 
ifjúsági csapat is bajnok lett, s több korosztályos 
csapat végzett dobogós helyen a 2020–2021-es 
bajnokságban.  
 

– Célként fogalmaztuk meg a megyei első osztályba 
történő feljutást és nagy tervekkel indulunk neki a 
bajnokságnak – mondja Kottyán Károly, a Football Club Zirc 
Sportegyesület elnöke. Hozzáteszi, hogy az utánpótlásbázisuk 

adott a jó szerepléshez, 
persze a felnőtt csapatot 
időről időre meg kell 
erősíteni a kitűzött célok 
elérésének érdekében. A 
klubvezető szerint egy jó 
középmezőnyű csapat lehet 
az FC Zirc a megyei első 
osztályú bajnokságban. 

Sikeres szezont zárt a 
klub, a felnőtt mellett az U19-
es csapat is bajnoki címet 
ünnepelhetett, az U14-es 
korosztály harmadik helyen, 
az U16-os hetedik helyen 
végzett. Mindemellett a 

labdarúgás kispályás szakágában, futsalban is kiemelkedően 
szerepeltek az FC Zirc fiataljai, az U13-es csapat veretlenül 
nyerte a bajnokságot, az U20-as és az U15-ös korosztály 
második, az U11-es csapat harmadik helyezést ért el, míg az 
U17-esek az ötödik helyet szerezték meg. Összességében 
elmondható, hogy kilenc bajnoksági formából hétben 
érmesek lettek a zirciek. 

Pedig nem volt egyszerű felkészülniük a tavaszi szezonra, 
hiszen a járványhelyzet miatt tornatermet sem tudtak bérelni 
helyben. A bajnokságok szerencsésen befejeződtek, egyedül a 
legifjabb korosztályt érintő Bozsik-tornákat függesztették fel. 
Kottyán Károly kitér arra is, hogy minden feltétel, így a 
létesítmény és az anyagi háttér is adott a magasabb 
osztályban történő szerepléshez, a felnőtt csapatot sikerült 
megerősíteniük, hét új játékost igazoltak.  

Jól sikerült a felkészülés, magas a részvételi arány az 
edzéseken, jó hangulatban, heti három tréninggel készülnek a 
rajtra és hat edzőmérkőzést játszottak, melyből négyet 
megnyertek, egy döntetlen és egy vereség született, a 
klubvezető ugyanakkor hangsúlyozza, nem az eredmény a 
fontos ezeken a meccseken, hanem hogy minél jobb formába 
lendüljön a csapat. 

A bajnokság augusztus 21-én veszi kezdetét, a nyitányon 
Balatonalmádit fogadja az FC Zirc, és a hazai mérkőzéseit 

szombati napokon fogja rendezni a helyi futballklub. A 
Magyar Kupában is érdekelt csapatunk, legutóbb a PELC III. 
otthonában győzött, s jutott tovább a soron következő 
fordulóba.   

A Football Club Zirc Sportegyesület héttagú szakmai 
stábbal vág neki az új szezonnak. A felnőtteket a bajnokcsapat 
edzője, Nagy László irányítja, a szintén aranyérmes ifjúsági 
gárdát Kottyán Bálint. Az U16-os és az U14-es korosztály 
edzője Mátyás Richárd, a Bozsik Programban szereplő 
focistapalántákkal pedig Miskei István, Boromisza Gábor, 
Orvos-Nagy János és Hegyi Bendegúz foglalkozik. Változás a 
versenyrendszerben, hogy az U13-as korosztályt kivették a 
Bozsik Programból és ők is bajnoksági formában fognak 
szerepelni. 

Kottyán Károly végül bizalmát fejezi ki, hogy minél jobb 
teljesítménnyel tudnak előrukkolni, hiszen fontos a közönség 
szórakoztatása, várják az érdeklődőket az Alkotmány utcai 
sporttelepen, ahol pár év kihagyást követően rendeznek újra 
megyei első osztályú mérkőzést. (kg) 

 
 

Százötven judoka edzett Zircen 
 
Immár hetedszer került megrendezésre városunkban a judo-tábor.  
 
A rendkívül népszerű program tavaly elmaradt a járványhelyzet miatt, de 
varázsából mit sem vesztett, ezt bizonyítja, hogy idén mintegy százötven judoka 
végezte egyszerre az edzésmunkáját Zircen. Elsősorban a szeptemberben 
esedékes magyar bajnokságra készültek fel a résztvevők, de volt olyan, aki a 
hamarosan kezdődő ifjúsági Európa-bajnokságra edzette magát a táborban. A 
házigazda és társszervező a Vincze Judo Club Zirc volt, a szakmai munka pedig 
ezúttal is Hajtós Bertalan olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok 
judós vezetésével folyt öt napon keresztül a szakképző iskola tornacsarnokában. 
KG 


