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A közösség, a társadalom megbecsülésének jele  
 
A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként 
ünneplik világszerte november 12-én a Szociális 
Munka Napját.  

Hazánkban az emberek közel egyharmada küszködik 
olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel. 
A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-ben 
kezdeményezte az emléknap bevezetését. Magyarországon 
először 1998-ban került sor a megünneplésére. 2016-ban a 
Magyar Országgyűlés a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe emelte november 
12-ét, mint a szociális munka napját, amely a személyes 
gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál 
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap lett. Ezt a napot a 
szociális ellátásokat nyújtó szakemberek tiszteletére, 
munkájuk elismerésének érdekében nevezte ki ünneppé az 
Országgyűlés.  

Az egyre fokozódó járványhelyzet miatt a zirci ünnepség 
az idei évben is elmarad, a szociális szféra dolgozóinak 
október 21-én egy érzékenyítő, de mégis játékos, vidám, 
humoros előadással köszönték meg áldozatos munkájukat 
Sulyok Péter és társa, Feiszt Viktor közreműködésével. A 
„Békaperspektíva” című, stand up műfajú szórakoztató 

műsorra a Városházán került sor és a „Köszönjük, 
Magyarország!” programsorozat keretében valósult meg.  

Az előadókat és a vendégeket Nagyné Fáró Katalin 
intézményvezető köszöntötte a szervező Zirci Járás Szociális 
Szolgáltató Központ részéről. (Bővebben a 7. oldalon)   

 
 
Köszönet az idősek iránti figyelemért, törődésért 
 
„Idősbarát Polgármester” díjat adományozott a Nyugdíjasok „Életet az 
éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete Ottó Péter, Zirc város polgármestere 
részére.  
 

A díjátadásra az Idősek Világnapjának 
Veszprém megyei ünnepségén került 
sor az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
Kisfaludy termében. Az elismerő 
oklevelet Vörösmarty Éva, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke 
és Paulics István, a Nyugdíjasok 
„Életet az éveknek” Veszprém Megyei 
Egyesületének elnöke adta át Ottó 
Péter polgármester részére.  

A városvezető méltatásában 
elhangzott, meghatározó érdeme van 
abban, hogy Zircen kiemelt 
figyelemben részesülnek az idősek. 
(Folytatás a 3. oldalon) 

 
 

A forgószél sem tudta elfújni a szabadságvágyat 
 
– Az ’56-os forradalom hosszabb távon hozzájárult a kommunista rendszer 
bukásához, része annak a folyamatnak, amikor a diktatúra megingott, és 
repedések keletkeztek a testén – Holecz Tibor középiskolai történelemtanár 
mondta ezt városunknak az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 
65. évfordulójára történő megemlékezésén, az ’56-os emlékkőnél. (3. oldal) 

MÉZESKALÁCS-PORTÁK 
 
A Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház az idei évben 
is várja az alkotásokat Mézeskalács-
falu kiállítására, mely immár ötödik 
alkalommal épülhet meg. Az idei 
tárlat címe: „Az én portám”.  
Felhívásuk a 4. oldalon olvasható. 
 

 
 
 

Járványhelyzet, illegális 
migráció, hulladéklerakás 
 
A zirci Városházán tartotta ülését 
a Zirci Járási Közbiztonsági 
Egyeztető Fórum. Olyan témák 
kerültek napirendre, mint a 
koronavírus-világjárvány, az 
illegális migráció és az illegális 
hulladéklerakás. Az aktuális 
bűnügyi adatokat is értékelte a 
rendőrség.  Az előadásokról a 7. 
oldalon olvashatnak. 

 

Megnevettették a szociális szféra dolgozóira épülő közönséget a humoristák 
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KÖZMEGHALLGATÁS 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

közmeghallgatást tart a Városháza nagytermében 
 

november 15-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel. 
 

A napirendi javaslat: 
 

1./ Tájékoztató a környezet állapotáról 
 

2./ Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és 
közérdekű bejelentések, javaslatok megvitatása. 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
 

pályázatot hirdet 
 

pénzügyi osztályvezető 
 

munkakör betöltésére. 
 

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.zirc.hu 
városi honlapon, Zirc Városi Önkormányzat Facebook-

oldalán és a Városháza hirdetőtábláján. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 17. 
 

 

 

Adományokat gyűjt a karitász 
 
A Zirci Katolikus Karitász szeretettel vár tartós élelmiszer- 
vagy pénzadományokat a templom Szent Kereszt 
Oltáránál a szentmisék előtt vagy után.  
A gyűjtés ideje: 2021. november 13. – december 4. 
A felajánlott és vásárolt élelmiszerekből összeállított 
csomagot a karitász karácsonyra eljuttatja a nélkülöző 
családoknak, egyedül élőknek. 
 
 
Köszönet az adományozóknak! 
 
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ köszönetét 
fejezi ki azoknak, akik jó minőségű ruhákat adományoztak 
az október 18-tól október 29-ig tartó Téli ruhabörze során, 
segítve ezzel a rászorulókat.  
 

Nagyné Fáró Katalin intézményvezető 
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„Idősbarát Polgármester” díjat vehetett át Zirc város vezetője 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ottó Péter polgármester 
méltatásában kiemelték azt is, hogy 
rendszeres résztvevője a nyugdíjasok 
ünnepségeinek és rendezvényeinek, 
jelenlétével megtiszteli a megyei 
szervezet programjait is. 

Hangsúlyozták továbbá, hogy a 
város rendszeresen ad otthont sakk- 

és rejtvényfejtő versenyeknek, ezáltal 
a megyéből érkező idősek 
megtapasztalhatták a település 
részéről feléjük áramló figyelmet, 
törődést és szíves vendéglátást. 

„Ottó Péter polgármesternek 
abban is érdeme van, hogy a 
nyugdíjasklubok egyházi kórusainak 

találkozója rangos eseménynek 
számít” – fűzték hozzá.  

Az ünnepségen részt vett Pék 
László, a Zirc Városi Nyugdíjas Klub 
vezetője is, aki a klubtársai 
egyetértésével a javaslatot tette 
városunk vezetőjének „Idősbarát 
Polgármester” címmel történő 
elismerésére. (kg)  

 
 

A forgószél sem tudta elfújni a szabadságvágyat 
 

Az ’56-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékeztek Zircen 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

– 1956. november 4-én indult a szovjet támadás a 
forradalom eltiprására. Hetvenötezer szovjet katona támadt 
az országra az úgynevezett forgószél hadművelet keretében. A 
támadás kicsit váratlanul érte a társadalmat, sokan 
reménykedtünk ugyanis, hogy győzhet a forradalom. 
Nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is jelentős harcok 
voltak. Szovjet adatok szerint hétszáz katonájuk halt meg, 
illetve tűnt el a magyarországi harcokban, de a második 
világháborúból már ismert, hogy statisztikailag minimalizálni 
akarják a veszteségeiket. Heroikus küzdelem folyt, sokszor 
kézifegyverrel, Molotov-koktéllal és néhány ágyúval, löveggel 
a Vörös Hadsereg ellen, amely nem átallott sok helyen még 
repülőgépet is bevetni – hangsúlyozta Holecz Tibor. 
 

 
Holecz Tibor, a helyi szakképző iskola pedagógusának emlékezőbeszéde  
 

A szónok kitért a helyi eseményekre is, kiemelte, hogy 
Zircet és környékét is megérintette a forradalom szele. Már az 
első napokban tüntetések voltak, és letartóztatták a hírhedt 
rendőrfőkapitányt, aki saját kezűleg vett részt az elítéltek 
bántalmazásában. 1957 januárjában nagy tüntetés volt 
Zircen, mert letartóztatták a fegyveres harcok után az 
ellenállást átvevő munkástanácsok vezetőit, több mint ötszáz 
fő tiltakozott, közöttük helyi lakosok, dudari bányászok. A 
tömeg csak akkor oszlott szét, amikor nagyszámú rendőri 
erősítés érkezett Veszprémből. A munkástanácsok felhívására 
általános sztrájk is kibontakozott, melyhez Zircről is 
csatlakoztak a vasút dolgozói, a mozdonyfűtők, dudari 
bányászok, és a hadkiegészítő parancsnokságról két hivatásos 
katonatiszt megtagadta, hogy letegye az esküt a Kádár-
kormányra, őket azonnal elbocsátották a szolgálatból. Alakult 
egy fegyveres csoport is, akik letartóztatták a bakonybéli, 
üdülőnek álcázott ÁVH-s központ személyzetét. 

Novemberben behúzódtak a Bakonyba, és csak decemberben 
tudták őket felszámolni.  
 

 
Ottó Péter polgármester és Viziné dr. Horváth Judit jegyző (mögötte, balról) 
elhelyezik mécseseiket az emlékhelynél 
 

Holecz Tibor hangsúlyozta, a kádári megtorlás túltett az 
1849-es Haynau-féle megtorláson, és sajnos manapság is 
vannak, akik ezt elbagatellizálják. Kivégezték Nagy Imrét, a 
forradalom miniszterelnökét, Szilágyi Józsefet, a 
miniszterelnöki hivatal vezetőjét, Maléter Pál honvédelmi 
minisztert, Háy Gyula újságírót, később Mansfeld Pétert, és a 
börtönben valószínűleg mesterséges táplálás következtében 
halt meg a szintén újságíró Losonczy Géza. Az 
ellenállóközpontok parancsnokaira is lecsapott a terror. 
Huszonöt-huszonhatezer embert internáltak, több mint 
kétszázezren disszidáltak. Sajnálatosnak nevezte, hogy 
vannak, akik a mai migrációs helyzetet az ’56-os 
menekültekhez hasonlítják. Tizenhatezer főt börtönöztek be. 
A forradalom alatti és utáni sortüzek is nagyon sok emberi 
áldozatot követeltek. A szónok összegezve elmondta, minden 
téren nagy veszteségeket szenvedett hazánk, és hozzátette, a 
hősöknek sokszor ma sem jár az a tisztelet, ami megilletné 
őket, pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó 
helyet foglal el a kommunizmus elleni küzdelemben.  

A történelmi egyházak képviselői, Marton Bernát 
ciszterci atya, Vecsey Katalin református lelkész és Pápicsné 
Jakab Johanna Júlia evangélikus lelkész áldást mondtak, 
majd az emlékezők mécseseket helyeztek el az ’56-os 
emlékkőnél. A szervező Békefi Antal Városi Könyvtár, 
Művelődési Ház és Stúdió KB részéről műsorvezetőként 
közreműködött Csaba Lilla, aki a rövid történelmi 
visszatekintés mellett Márai Sándor gondolatait is 
tolmácsolta. KG  



4          ZIRC ÉS VIDÉKE - KULTÚRA                                2021. november 12. 

 

Mélységi tükröződés 
 
Október 30-án nyílt meg Murányi Bettina festőművész 
„Hullámzó” című kiállítása a Békefi Antal Városi 
Könyvtár klubtermében.  

 
„Egy festmény nem csupán festékből áll. Olyan alkotás, 

amelyben tetten érhető a művész agya, technikai tudása és 
érzelmei, és túl ezeken arra szolgál, hogy elmeséljen nekünk 
valamit, miközben a mi agyunkból is érzelmeket vált ki. A 
festékből így lesz szépség, így válthat ki belőlünk csodálatot vagy 
éppen megdöbbenést. A festéket a művész tölti meg élettel, az 
élmény pedig a befogadóval folytatott kommunikáció révén jön 
létre.” 

Dick Swaab, Hollandia leghíresebb neurobiológusának 
gondolatával Csaba Lilla, a házigazda intézmény munkatársa 
köszöntötte az alkotót és az eseményen jelenlévőket, majd átadta 
a szót Nagy Fruzsinának, aki szintén a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karán végzett, akárcsak Bettina, s a festőművész több 
portréalkotásának modellje is volt.  
 

 
Murányi Bettina festőművész kiállítását Nagy Fruzsina nyitotta meg 

 
A kiállítás témáját a tájkép jellemzi. Nagy Fruzsina 

elmondta, a tárlat Bettina középiskolai tanulmányi éveitől 
egészen napjainkig öleli fel a festményeket. Az évszakok 
sokszínűségének sajátos, egyedi megjelenésén túl a mélyebb 
textúra, az úgynevezett mélységi tükröződés jellemző az 
alkotásokra. 

A különböző korosztályú érdeklődőknek a képek nyújtotta 
élményvilág befogadása során lehetőségük adódott Murányi 
Bettina festőművésszel személyesen is beszélgetni művészetének 
különleges világáról.  

A tárlat év végéig tekinthető meg a közönség számára.  
 

 
Érdeklődve nézte a közönség az alkotásokat a kiállítás-megnyitón 

 
Cikk: Csaba Lilla, Fotók: Kálovits Gabriella 

 
 

 
 

„Varázslatos erdei túrán” az ovisok 
 
A Magyar Természettudományi Múzeum Napja 
alkalmából az MTM Bakonyi Természettudományi 
Múzeuma a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 
óvodásait hívta meg egy „varázslatos erdei túrára” 
október 29-én délelőtt a kiállítás kisemlős termébe. 

 
A tizenhárom kisgyermek jelmezekbe bújva átváltozhatott 

„erdei manóvá” vagy „erdei tündérré”, majd az erdő hangjait 
hallgatva megismerkedtek a rókával, a borzzal, a nyesttel, a 
hermelinnel, a vidrával és a vadmacskával. Mesehallgatással és 
rajzolással közelebb kerülhettek a gólyához, a szarkához, illetve a 
szajkóhoz. 

A program befejezéseként játékos formában felelevenítettük 
a frissen megszerzett tudást, és megkoronáztuk az erdő ifjú 
növendékeit a „varázserdő ismerőivé”.  
 

Szöveg: Balláné Szőke Edit, Fotó: Sinigla Mónika 
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Külön feladat döntött a 
tudáspróba harmadik helyéről 
 
Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre az általános iskolák felső 
tagozatos diákjai számára meghirdetett természetismereti vetélkedő az MTM 
Bakonyi Természettudományi Múzeumában.  
 

A tudáspróba az idei évben is a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében valósult meg. A 
résztvevő csapatokat és a felkészítő pedagógusokat dr. Kutasi Csaba, a házigazda 
intézmény igazgatója köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számmal 
jelentkeztek iskolások, hogy összemérjék tudásukat a Bakony természeti környezetéről. 
Mint azt elmondta, amikor 2004-ben a Múzeum Baráti Köre és az „Együtt a Könyvtárért” 
Alapítvány útjára indította a vetélkedőt, nem gondolták volna, hogy rendszeresen és ilyen 
hosszú távon fog megvalósulni ez a program.  

A múzeum és a két civil szervezet által közösen szervezett verseny tematikája azóta 
sem változott, elsőként egy írásbeli feladatot kellett megoldaniuk a csapatoknak, melyhez 
segítséget nyújthatott a kiállítás előzetes tanulmányozása a kollégák szakvezetésével. 
Majd a második részben egy kicsit közelebb kerülhettek a diákok a múzeumi dolgozók 
munkájához, tálcán kínálták számukra a különböző szakterületekhez tartozó gyűjteményi 
anyagokat, és azokat kellett a megadott szempontok szerint csoportosítani. A 
feladatokhoz bővebb információkat Balláné Szőke Edit, az intézmény 
múzeumpedagógusa, a vetélkedő levezénylője adott.   
 

 
Egy puzzle-t is ki kellett rakniuk a csapatoknak, a képen a harmadik helyezett zirciek 
 

A helyi iskola két csapata mellett Felcsútról, Litérről, Veszprémvarsányból és 
Borzavárról érkeztek iskolások a vetélkedőre, melyet a Borzavár-Porvai Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „Borzavári szenderek” nevű csapata nyert meg 
(Sebő Kamilla Csenge, Sárközi Rebeka, Répás Kata, Janus Petra, Hack Barnabás Péter, 
felkészítőjük Kovács-Fiedrich Krisztina).  

A további dobogós pozíciókért nagyon szoros küzdelem alakult ki. A második helyet 
szerezte meg a Litéri Református Általános Iskola „Csád” csapata (Bozsoki V. János, 
Justin Zalán, Kucserka Csongor, Bacsó Dániel, Vidics Edina, felkészítőjük Gyenes 
Viktor). A harmadik helyen holtverseny alakult ki a zirci iskola egyik csapata és a 
Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és AMI csapata között, a döntetlenre 
állók ráadásul csak egy ponttal maradtak le a második helyezettől. A patthelyzetet 
pluszfeladattal oldotta fel a zsűri, melyben a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola „Csíkos gnúk” csapata (Amberg Alex, Ottó Csaba, Répás 
Kata, Germán Jázmin, Heim Sára Zsóka, felkészítőjük Burjánné Vajcs Piroska) 
bizonyult jobbnak, és érdemelte ki ezáltal a harmadik helyet.  

Az első helyezettnek járó fődíj ezúttal is egy torta volt a zirci Pepe Cukrászda 
jóvoltából.  

Idén sem távozott senki üres kézzel, a résztvevő csapatok az „Együtt a Könyvtárért” 
Alapítvány és a múzeum jóvoltából ajándéktárgyakat kaptak, az első három helyezett 
csapat jutalmazásához pedig az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának Baráti 
Köre járult nagyban hozzá.  

KG 

Múzeumi borzongás 
 

Az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeuma október 
29-én esti tárlatvezetések keretében 
izgalmas és „félelmetes” élményben 
részesítette a látogatókat.  

Az előzetes regisztrációhoz kötött 
„Borzongás a múzeumban” programon 
két csoportban csaknem ötven 
érdeklődő, közöttük fele arányban 
gyermekek vettek részt. A besötétített 
termekben megismerhették az éjszakai 
életmódot folytató állatokat, mint 
például a barnamedvét, a rókát, a 
gímszarvast, a denevéreket, a borzot, a 
sünt és a velük kapcsolatos 
érdekességeket, babonákat. Több tucat 
állatfaj hangja is megszólalt az est 
során. 

 

 
 

A két rendhagyó, esti tárlatvezetésen 
Kovács Attila kísérte a látogatókat a 
sötétben, a múzeum munkatársai pedig 
az adott állatnál megszólaltatták a 
hangját, hogy az érdeklődők 
átérezhessék, milyen érzelmeket 
válthattak ki a régi korok emberéből. 
Ezután zseblámpa fényénél megnézték 
az élőlényt, majd megismerhették a 
hozzá kötődő hiedelmeket, babonákat, 
de nem csak a rosszakat, hiszen sok 
esetben jót jelentettek, szerencsét 
hoztak, vagy gyógyító hatásuk volt. 
Kiderült az is, milyen szerepet töltenek 
be a természetben, mi az oka az 
éjszakai, számunkra furcsának tűnő 
viselkedésüknek. 

Szinte minden kultúrában a fény az 
életet, míg a sötétség a halált jelképezte, 
ezért számos éjszakai állathoz kötődnek 
negatív tartalmú hiedelmek. A mágia, 
jóslás, gyógyászat minden területén 
előfordultak különféle rovarok, állati 
testrészek, tartozékok.  

Megismerhették a különböző 
bagolyfajok, a körülöttünk élő mezei 
tücskök és békák hangjait.  

Megtudhatták azt is, miért hívták 
halálmadárnak a kuvikot, és miért 
használtak különféle állati eredetű 
talizmánokat a gonosz szellemek ellen. 
A különböző állathangok és történetek 
mellett a hatást fokozták a szebbnél 
szebb, vagy éppen félelmetesnél 
félelmetesebb dekorációk, díszítések, 
fényhatások. A gyermekek 
bátorságpróbát is kiálltak: aki elég 
vakmerő volt ahhoz, hogy benyúljon egy 
üregbe, és a rejtelmes kígyók, rovarok, 
pókok egyikét ki tudta venni, az csokit 
vagy nyalókát választhatott magának 
jutalomképpen. (Kovács Attila) 
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Zirci vendéglők egykor (4.) 

 
A Hoffer-féle vendéglő és Wittmann 

Ödön kisvendéglős, mészáros 
 
A Deák Ferenc utcában ma is megvan mindkét vendéglő épülete 
egymással szemben, a Hoffer-féle napjainkban is étteremként 
működik Patkó néven, Wittmann Ödön leszármazottai ma is 
ugyanott laknak, ahol az őseik a mészárszéket és a vendéglőt 
üzemeltették. 
 

A Hoffer család őse, Hoffer József (1812-1901) 
feleségül vette Anczenberger Terézt, így lett a családjuk tulajdona 
a mai Patkó vendéglő és a körülötte lévő rész, ami hajdanában 
Anczenberger-majorság volt. Hogy a vendéglő mikortól 
működött, nem sikerült kideríteni, de valószínű, hogy az 1800-as 
évek közepén már megvolt. Fiúk, Hoffer József (1848-1916) 
földbirtokos vendéglősként tevékenykedett Zircen. A korabeli 
újságokban említik, mint a veszprémi esküdtszék tagját. Jómódú 
család volt, Zirc virilistái (legtöbb adót fizető polgárok) között 
említik a nevüket. Halála után felesége, Germán Mária vette át a 
vendéglő vezetését. 

 

 
A Hoffer család az 1910-es évek elején. Gser Dezső felvétele 

 
A vendéglő un. betérő kocsma volt, mint a Kukoda és a 

Streibl vendéglő, a lovaskocsik könnyen be- és kihajthattak, nem 
kellett tolatni. Főleg az iparosok jártak ide, hiszen Zirc 
településszerkezetéből következett, hogy ők laktak a vendéglő 
közelében. Nagy élet volt itt, esténként táncolni is lehetett.  

A vendéglő közelében volt a családi ház, a gazdasági 
épületek, istállók. Az idősebb zirciek még emlékeznek rá, hogy a 
gulyát a Cigánydombra hajtották ki. Hofferék tehene volt az 
egyetlen fekete-fehér foltos állat a csordában, a gyerekek elhitték, 
hogy kávét ad tej helyett. A második világháború alatt 
bombatalálat érte a gazdasági épületeket.  

A háború után a vendéglőt államosították, Hoffer József 
aranykalászos gazdaként művelte a földet, majd kényszerült 
belépni a tsz-be. A Patkó vendéglő Zircen közismert és kedvelt 
hely a mai napig. 
 

Wittmann Ödön (1905-1971) mészáros és kocsmáros 
nagyszülei Porváról telepedtek Zircre. 1867-ben telket vásároltak 
a Wilde családtól, amelyre házat építettek. Itt működött a 
vendéglő, mellette a mészárszék, és a húsbolt. A telek egészen a 
mai Bajcsy-Zsilinszky utcáig ért el.   

 

 
 
Wittmann Ödön (a képen) szakképzett mészáros volt, 

iparengedéllyel rendelkezett a mészárszék és a vendéglő 
üzemeltetésére. Még kóser vágást is vállalt. Precízen vezette a 
húskönyvét, amelyben feljegyezte, kitől, honnan, milyen állatot 
vásárolt, és adott el. A friss húsokat a hentesüzletben árulta, de 

nagy jégverem is működött a telkén. Ez közösségi 
jégverem volt, aki akarta, itt 
elhelyezhette a hűteni való 
dolgait.  

Az üzlet melletti nagy 
házban működött a vendéglő, 
amelyben kármentő is volt. A 
ház mögött pince, mellette 
kuglizó. A vendéglőbe iparosok 
jártak, esténként kártyáztak. 
Szolid hely volt, este nyolc óra 
után már nem adtak szeszes 
italt, viszonylag korán zártak, 
ahogy a korabeli helyi újságban 
megírták. Érdekesség, hogy a 
csetényi földbirtokos, a zirci 
körzet országgyűlési képviselője, 
Holitscher Károly itt tartotta a 
kortesbeszédeit.  

Wittmann Ödönt a 
háborúban katonának vitték el, 
amikor a fogságból hazatért 1948-

ban, először visszakapta az üzemet és a kocsmát, mert viszonylag 
kicsi volt a vendéglő, de nemsokára ellehetetlenítették a 
működését. Komoly szaktudásával és tapasztalatával ott kellett 
hagynia a mészárszéket, fuvarosnak állt. A mészárszékeket, 
hentesüzleteket államosították, ennek következtében az 
országban nagy húshiány keletkezett. Az asszonyok Zircen is 
hajnalban már az egykori Wittmann Ödön-féle üzlet előtti 
lépcsőn ültek, hogy családjuknak valamilyen húst tudjanak 
venni.  
 
Köszönet a segítségért és a családi képek közlésének 
lehetőségéért Hoffer Ildikónak és Gajdicsné Link Gabriellának.
        
 
Irodalom: 
 
 Zirc és Vidéke korabeli számai 
 Amberg Lajos visszaemlékezése Hofferékra. Kézirat. 
 

Cuhavölgyi Klára 

Wittmann Ödön iparengedélye, 1935 
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Ülésezett a Zirci Járás Közbiztonsági Egyeztető Fórum 
 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az első napirenden Dobosi Ádám rendőr százados, a Bűnügyi Osztály élet- és 
ifjúságvédelmi alosztályvezetője arról adott tájékoztatást, hogy milyen feladatok hárulnak 
a Veszprémi Rendőrkapitányságra a koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárítása érdekében. Jelen pillanatban adminisztratív feladatokat látnak el, a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalától érkezett határozatokat rögzítik azokról a 
személyekről, akiknél igazolt koronavírus-fertőzés miatt hatósági házi karantént 
rendeltek el, illetve akik kontaktszemélyként járványügyi megfigyelés alá kerültek. A 
karantén betartásának ellenőrzése is a rendőrség feladata, mindez már mobil applikáció 
segítségével is történhet. Gyakorlati feladatok is hárulnak a rendőrségi állományra, így 
például oltópontokon a parkolás elősegítésében és az aktuális járványügyi szabályok 
betartatásában is segítséget nyújtanak.           

Babicz Mihály rendőr alezredes, közrendvédelmi osztályvezető előadásában arra 
mutatott rá, hogy az illegális migráció rendészeti kezelése hogyan valósul meg az 
illetékességi területükön. Mint azt megtudhattuk, a tavalyi év azonos időszakában három 
embercsempészt és húsz illegális migránst fogtak el, az idei évben viszont jelentős 
növekedés tapasztalható ezen a téren. Az embercsempészek útvonalát illetően domináns 
szerepe van a főutaknak, s többnyire a nappali órákban szállítják az illegális 
bevándorlókat. Előfordult, hogy harmincöten lapultak meg egy furgonban, erről egy 
videofelvételt is bemutatott az előadó. Beszélt arról is, hogy az egyre nagyobb migrációs 
nyomás miatt ismét szolgálatot teljesít a rendőrség a határon.     

Bűncselekménynek is számíthat az illegális hulladéklerakás – derült ki Tahin László 
rendőr alezredes, a Vizsgálati Osztály vagyon- és gazdaságvédelmi alosztályvezetőjének 
előadásából. A hulladékgazdálkodási törvény módosításával megalakult a 
hulladékgazdálkodási hatóság, amely intézkedhet, bírságolhat és figyelmeztetést szabhat 
ki. Vannak azonban olyan esetek, amikor olyan súlyos a normasértés, hogy 
büntetőeljárást kell indítani, és akár három évig terjedő szabadságvesztés is ítélhető az 
illegális lerakásért. A hulladék minőségétől függetlenül a jelentős mennyiségű, tíz 
köbméter feletti hulladék lerakása alapból bűncselekménynek számít. Feljelentésre, 
bejelentésre is indítható nyomozás, az idei évben már nyolc esetben indult büntetőeljárás. 
Hozzátette azt is, hogy nagyban segíti a munkájukat, ha az illegális hulladéklerakásról 
kamerafelvétel készül. A megelőzést illetően a hatóságok együttműködését és a 
gyermekek szemléletformálását hangsúlyozta az előadó.  

Rausz István ezredes, kapitányságvezető az aktuális bűnügyi adatok értékelésében 
kiemelte, hogy egyre nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb az illetékességi területük 
közbiztonsága, a statisztikai adatok alapján pedig országos szinten is kimagaslónak 
nevezhető. Hozzátette: az elmúlt öt-tíz évre datálható vissza, hogy jelentősen csökkentek a 
közterületi bűncselekmények. A 2020-as év volt az, amikor a legjobb eredményt tudta 
felmutatni a Veszprémi Rendőrkapitányság a felderítések kapcsán, és ez a tendencia idén 
is folytatódik.   

Köszönetét fejezte ki az együttműködésért az önkormányzatoknak, a polgárőröknek, 
a társszerveknek, és mindenkinek, aki segítette az eddigi munkájukat. Hangsúlyozta, hogy 
eredményeket csak ezzel a szervezett összefogással lehet elérni.  
 

 
Rausz István kapitányságvezető értékeli az aktuális bűnügyi adatokat. Az asztalnál balról Pogány Péter, a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese és Ottó Péter polgármester 

 
KG 

November 12-én a szociális 
ágazat dolgozóit ünnepeljük 

 

Jóízű humorral oldani 
a szociális görcsöket 

 
„Békaperspektíva” címmel stand 
up műfajú szórakoztató műsorra 
került sor a Városházán Sulyok 
Péter és Feiszt Viktor humoristák 
közreműködésével.   
  

Az előadókat és a vendégeket 
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető 
köszöntötte a szervező Zirci Járás 
Szociális Szolgáltató Központ részéről.   

– Ki az, aki a munkaidejében van 
itt? Bátran tegye fel a kezét, úgysem 
látom – így indította a műsort Sulyok 
Péter, utalva arra, hogy jobbára a 
szociális szféra képviseltette magát az 
előadáson, hiszen elsősorban számukra 
szervezte az intézmény az programot, 
mint egyfajta köszönetnyilvánításként a 
járványhelyzet nehéz időszaka alatt 
tanúsított helytállásukért.  

A látássérült tréfamester járt már 
egyszer Zircen előadást tartani, három 
évvel ezelőtt, a Szociális Munka Napját 
dobta fel a komikus történeteivel, és 
most újra rácsodálkozhattunk, hogy egy 
fiatalember, aki előtt fizikailag elsötétült 
a világ, hogyan gyújtja meg a fényt saját 
és mások szemében, szerez örömteli 
pillanatokat, elűzve a mindennapok 
gondjait, bajait. 

Ezúttal párban érkeztek, társa 
azonban nemcsak vakvezetőként 
működött közre, hanem ő maga is 
humorista: Feiszt Viktorral együtt viszik 
véghez azt a projektet, melynek célja 
egyfajta „szociális görcsoldás”, vagyis a 
társadalmi periférián élők problémáinak 
átélhetőségére, a kölcsönös megértés 
elősegítésére koncentráló párbeszéd 
kezdeményezése.  

Az ajkai származású Sulyok Péter 
megváltozott munkaképességű, emellett 
masszíroz, és ha az ismerősi körben 
szükség van egy kis fizikai munkára, rá 
lehet számítani, hiszen vallja, hogy nem 
látni kell a súlyokat, hanem felemelni 
azokat. A mindennapi élete, aktivitása 
bőven szolgáltat számára témát, az 
utcáról, tömegközlekedésből is sok 
történetet hozott a színpadra.  

Az előadópáros a közönséget is 
bevonta játékos műsorába, bár 
kezdetben majdnem csak úgy alakult, 
hogy általuk kijelölt önkéntesek 
érkeztek statisztának. Végül aztán akadt 
egy hölgyjelentkező, aki vállalta, hogy 
szemei elől eltakarva a világot 
megtalálja „Kati nénit” a teremben, 
majd végigszlalomozik a székekből 
spontán kialakított akadálypályán, s 
még vizet is tölt a humoristák poharába.  

Ezzel azonban még nem telt be a 
pohár, a második felvonásban a 
hallgatóságból két férfiember is 
előlépett, nem szállt inukba a 
bátorságuk, szemfedővel és fehér bottal 
a nagyterem két különböző pontján 
helyezkedtek el, mégis rátaláltak 
egymásra. (kg) 
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Országos bajnoki cím, válogatottság, ranglistaelsőség  
 
Nem akármilyen eredményeket tudhat magáénak a zirci 
Kovács Noémi, a veszprémi Sportolj Velünk 
Sportegyesület atlétája. U18-as országos bajnoki címet 
szerzett és a magyar korosztályos válogatott tagjaként 
nemzetközi viadalon is felállhatott a dobogóra.  
 

A tizenöt éves Kovács Noémi, a Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola egykori diákja, a Vetési 
Albert Gimnázium tanulója három éve kezdett el atletizálni a 
veszprémi Sportolj Velünk Sportegyesületnél. Tavaly októberben 
szerezte az első országos érmeit csapatban, idén pedig már 
egyéniben is országos bajnok lett és a magyar U18-as 
válogatottba is bekerült. Mindemellett ranglistavezető 
korosztályában és Magyar Liga bajnok négyszáz méteren, de 
200 méteren is figyelemreméltó eredményeket ért el.  
 

 
 
 
 

Meséli, hogy már az egyesületi évek előtt is részt vett a 
Diákolimpia atlétikai versenyein, és ez hozta meg a kedvét a 
versenyszerű sportoláshoz. Az első komolyabb eredmények az 
elmúlt évben születtek, amikor harmadik helyezett lett 
ötpróbában a serdülő lánycsapattal az Összetett Országos 
Bajnokságon, nem sokkal később pedig országos bajnoki címet 
ünnepelhetett a Diákolimpián a svédváltó tagjaként, a 200 
méteres távon erősítette a csapatot. 

A 2021-es szezon is jól indult számára, a fedettpályás 
felkészülési versenyeken többször is sikerült megjavítania az 
akkori egyéni csúcsát, de korosztálya legfontosabb 
megmérettetése, a Fedettpályás U20 és U18 Atlétikai Magyar 
Bajnokság nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, négyszáz és 
kétszáz méteres távon is egy hetedik hellyel kellett beérnie. 
Május elején aztán országos bajnok lett az U20-as női 4x400 
méteres váltócsapat tagjaként, majd egy hónappal később a 
Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságon bronzérmet szerzett 
az U18-as Liga-korosztály négyszáz méteres távján.  

Az igazi áttörést azonban az augusztus 7-8-án megrendezett 
U18 Atlétikai Magyar Bajnokság hozta meg a számára, ahol 
kétszáz méteren hetedik, négyszáz méteren pedig országos 
bajnok lett, és ezzel kijutott a magyar válogatott keret tagjaként 
az U18-as válogatott viadalra. – Amióta csak járok edzésre, 
mindig is csodáltam egyesületünk tapasztalt élsportolóit, akiknek 
már egyáltalán nem idegen egy országos bajnoki cím, vagy egy 
nemzetközi versenyen való részvétel, dobogós helyezés. Arra 
törekedtem és törekszem mind a mai napig, hogy én is 
elérhessek ilyen sikereket – osztja meg velünk motivációit 
Noémi, aki ennek jegyében vágott neki az idei szezonnak. Még 
komolyabban vette az edzéseket és próbált fejben is felnőni a 
kitűzött célokhoz, melyeket sikerült is elérnie, egyéni csúccsal, 
országos bajnokként zárta a versenyt, ami érthetően 
boldogsággal, büszkeséggel töltötte el, felülírhatatlan volt 
számára, mindamellett, hogy edzőit, családját és barátait is 
büszkévé tette a kiemelkedő eredményével. 

A csehországi Brno adott otthont annak a versenynek, ahol a 
magyar U18-as korosztály legjobbjai nemzetközi szinten is 
megmérettethették magukat, tapasztalatot szerezve a 

későbbiekre. Kovács Noémi négyszáz méteren és svédváltóban 
állt rajthoz. – Az egész stadion hangulata és berendezése 
elképesztő volt számomra: egy gyönyörű kék mondo pálya, 
nézőtérrel, hatalmas kivetítővel, ami mutatta az élő adást rólunk 
a cseh televízióból, a magyar csapattársaim pedig drukkoltak és 
tartották bennem a lelket futás közben – emlékszik vissza a 
felemelő pillanatokra a zirci kötődésű ifjú atléta, aki befutó tagja 
volt a harmadik helyezést elérő svédváltónak, egyéniben pedig a 
hatodik helyen végzett.  

Úgy érzi, a maximumot nem tudta kihozni magából, de a 
teljesítményével elégedett volt, és hangsúlyozza, a 

következő szezonban már sokkal 
magabiztosabban fog rajthoz állni a 
rangosabb versenyeken. Nemcsak 
tapasztalatot, hanem nagyon sok 
élményt is hozott számára ez a nap, 
baráti kapcsolatok születtek, 
megismerhette más magyar egyesületek 
edzőit, és meggyőződése, hogy ezek a 
szép emlékek a nehezebb időszakokon is 
át fogják segíteni őt.   

Az eredményes szereplés ősszel 
folytatódott. Négyszáz méteren 
megnyerte élete első korosztályos 
Magyar Liga Döntőjét, ahová már 
bekerülni sem egyszerű, hiszen 
versenyszámonként csak az első nyolcat 
hívják meg. Kétszáz méteres távon 
ötödik helyen érkezett célba, amivel 

szintén elégedett volt, de hozzáteszi, a következő szezonban már 
ebben a versenyszámban is szeretne dobogóra állni.  

A korosztályos versenyek mellett idén a felnőtt mezőnyben 
is próbára tette magát az Atlétikai Magyar Csapatbajnokság 
Döntőjén, 400 méteren és a 4x400 méteres váltó tagjaként 
szerzett pontokat az egyesületének, előbbi számban kilencedik, a 
váltóval a második helyet szerezték meg.  
 

 
Tizenöt évesen a felnőtt mezőnyben is bemutatkozott, a váltóval második 
helyen végeztek a Csapatbajnokságon 
 

Kovács Noémi az idei korosztályos országos bajnoki cím, a 
magyar liga bajnoki cím, a magyar válogatottság mellett 
időeredményével vezeti az U18-as korosztály idei szezonjának 
Magyar Top Listáját 400 méteren. 

Az eredmények mögött nagyon sok munka van, a heti öt-hat 
edzés mellett többször is előfordul egy szezonban, hogy szinte 
heti rendszerességgel halmozódnak egymásra a versenyek. A 
tanulással mindezt nem könnyű összeegyeztetni, de Noémi 
hangsúlyozza, hogy ha valaki igazán szeretne fejlődni és 
magasabb szintekre eljutni a sportban, akkor az iskola és a 
tanulás nem lehet akadályozó tényező. 

Az idei év kimagasló teljesítménye után a 2022-es szezon 
legnagyobb céljaként az U18-as Európa Bajnokságon való 
részvételt fogalmazta meg, és innen is kívánjuk neki, hogy 
sikerüljön mindez, képviselhesse hazánkat, egyesületét, 
szülővárosát a kontinensviadalon.  

KG  

A szekszárdi Országos Bajnokságon 

Kovács Noémi a dobogó felső fokán a Magyar U18 Liga Döntőjét 
követően. Balról edzője, Bartha László 

 


