Novemberben újabb egy hetet töltöttek zirciek a vörösiszap-katasztrófa által sújtott
vidéken. Horváth Orsolya, a Polgári Védelmi Iroda nemrégiben kinevezett vezetője
rendszeresen résztvevője a devecseri tábori életnek, míg a fizikai munkások Kaszás Tibor
vezetésével másodszor teljesítettek szolgálatot.
Az elmúlt hónapban egyébként devecseriek is megfordultak városunkban: labdarúgó
bajnoki mérkőzést játszottak az FC Zirc ellen. A találkozó előtt – öt labda átadásával –
futballklubunk is csatlakozott a segélyeket adományozó helyi intézményekhez, civil
szervezetekhez. Zirc Városi Önkormányzat októberi alakuló ülésén egy millió forintos
támogatást szavazott meg a szerencsétlenül járt települések részére. A segély-megállapodást
Kolontár polgármesterével a kárhelyszín-parancsnok külön engedélyével aláírató, az akkor
iszaplapátolást végző kistérségi alakulatot a katasztrófavédelmi stáb megbízásából vezető
Kaszás Tibor a legutóbbi szerepvállalással kapcsolatban elmondta: tíz fő teljesített szolgálatot
a vöröskereszt régi lovardaépületben berendezett telephelyén. Főleg raktári feladatokat láttak
el, a beérkezett segélycsomagokat fogadták és rendszerezték. Azonkívül a Veszprémből
kiszállított burgonya teherautóra való fel- és lerakodásában is részt vettek. Horváth Orsolya és
kollégái négyes váltásban, péntektől péntekig dolgoznak Devecserben, ahol egy panziót
rendeztek be az operatív törzs részére. Az egykori Fenyőfa Panzió nem szolgál kimondottan
kényelmi szempontokat: körülbelül 20 m2 alapterületű helyiségben tízen dolgoznak. Az
étteremben ténykedik a logisztikai és a mentésirányítási csoport, míg az emeleten, az egykori
szobákat ügyvédi irodáknak rendezték be, itt fogadják a lakókat – ismertette az épület
funkcióit Orsolya.
A polgári védelem helyi képviselője egyre komolyabb feladatokat kap: az iratiktatás és a
levelezés mellett jelentések írásában is részt vett. Ezúttal találkozásra is sor került a
földiekkel, a tíztagú csapat képviseletével, hiszen azok naponta bejáratosak voltak a
„főhadiszállásra” a nyilvántartásba vétel miatt. Általánosságban véve az ottani helyzetről is
tájékoztatott az irodavezető: iszapot már nem kell lapátolni, a szabadban vége felé közelednek
a bontási munkálatok, elkerülő utat, gátakat építenek, az íróasztal mögött pedig folynak az
ügyvédi tárgyalások. Orsiék egyébként Ajkán vannak elszállásolva, innen ingáznak nap mint
nap a katasztrófa-övezetbe. Az ünnepek előtt még várható egy újabb műszak.
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