A zirci emberek újra kimentek egy utcakúthoz. Nem vízért, hanem felújított ipari
emléket csodálni. A Zirci Országzászló Alapítvány tagjai újabb rekonstrukciós
irányvonalat jelöltek ki: elhatározták, hogy helyreállítanak a városban néhány közkutat.
Az elsőt, a József Attila és Luksz Sándor utcák sarkán található Katzer-kutat december
3-án avatták fel ünnepélyesen.
Mintha szándékosan épült volna hófal a lépcsőre emelt, lugassal körülölelt kút elé az utca
felől - védelmet biztosítva az új értéknek. Egervölgyi Dezső, az alapítvány kulturális felelőse
köszöntőjében felidézte egy gyerekkori hintázás emlékét, de rögtön hozzá is tette: nem a
nosztalgiázás a célja, ugyanakkor örül, hogy eljött az az idő, amikor a múltat nem kell
eltörölni. Felkérte Ottó Péter polgármestert a kút átvételére, aki a köztéri alkotás nyújtotta
esztétikai élményre hívta fel a figyelmet, és elmondta, gyakran tapasztalt hasonlót
közelmúltbeli norvégiai tanulmányútján. Kiemelte a Zirci Országzászló Alapítvány
alkotókedvét, eddigi munkáit, és üdvözölte azt az új folyamatot, amely a kutak felújítását
célozza meg. Megköszönte a tagok szorgalmas tevékenységét és a támogatók
közreműködését. A koratéli szürkület péntek délutáni forgatagában menetrend szerint érkezett
a kettes helyi járat, elsiklott egy gyerekszán az ünneplő embercsoport mellett, mozgó
ablaküvegek mögül kíváncsi szempárok tekintettek az utcakereszteződésre. Kugler Gyula, a
Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója közvetlenül egy másik megyéből, Vasból érkezett az
öntöttvas mellé. Meghívásának az volt a célja, hogy beszéljen az ivóvíz 21. századi
jelentőségéről, azonban, mint azt beszédének felvezető részében elmondta: a múlt ismerete
nélkül nem érdemes előretekinteni.
Az elsők között gratulált az alapítványnak a munkájához, hogy helyrehoztak és
megőriztek egy alkotást az utókor számára. Víztörténeti időutazásából helyi viszonylatban két
évszámot mindenképpen érdemes megjegyezni: 1953, a vezetékes vízellátás bevezetése és
1977, az első mélyfúrású kút létesítésének esztendeje. A vezérigazgató elmondta: a vízre való
igény drasztikus emelkedése Zircen a nyolcvanas évek elejétől datálódik. Rátérve beszédének
meghívón kijelölt tárgyára a vízzel kapcsolatban azt mondta: energia, hatalom, gazdagság,
akárcsak az olaj az elmúlt században. Nem véletlenül vallják azt egyes tudósok, hogy a jövő
olaja a víz lesz, s hozzátette tudományos kutatások eredményein alapulva: az emberiségnek a
fokozott szennyeződés miatt gondjai lehetnek azzal, hogyan jussanak hozzá egészséges
ivóvízhez. Utolsó szavaival cégük szlogenjét idézte, mely szerint a vízkincset nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ennek szellemében kell őrizni ezt a kutat –
zárta gondolatait.
Az ipari emléket megáldotta dr. Bán Elizeus perjel atya és Vecsey Katalin református
lelkész, dr. Szántó József nyugalmazott körzeti főorvos, a város díszpolgára pedig szalagot
kötött rá. Egervölgyi Dezső annak jegyében kérte az áldást a kútra, hogy a víz éltető elem, a
felújított tárgyi emlék pedig az életet nyújtó forrás jelölőhelye, amelyet karácsonyi
ajándékként ajánlott Zirc város lakosságának. Máj János alapítványi elnök az ünnepség
zárásaként nemzeti színű szalagocskákat osztogatott a csípős hideg ellenére is szép számban
megjelenőknek.
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