Új vezetője van a zirci Polgári Védelmi Irodának. Nem kisebb feladatot, mint az emberi élet
és az anyagi javak megóvását és védelmét vállalta magára a fiatal Horváth Orsolya – foglalta
össze tágabb értelemben a hivatás lényegét Balogh Miklós őrnagy, a Veszprémi Polgári
Védelmi Kirendeltség vezetője. Orsi tősgyökeres zirci, az Ady Endre utcában lakik. Felsőfokú
tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte geográfusként, de több specializációt –
térinformatikát, demográfiát és turizmust – is abszolvált a Mecsek fővárosában. „Többféle
szakirányt elvégeztem, hogy könnyebben tudjak majd boldogulni az álláskeresés során.” –
mondta el a bemutatkozása során, első hivatali munkanapján. Kis kitérővel tért vissza egy
másik hegység másik fővárosába: ösztöndíjasként egy évig a Veszprém Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának alkalmazásában állt. Az
ösztöndíjpályázat azonban határozott időre szólt, ezért új munkahely után kellett néznie.
Knolmayer László, a zirci Polgári Védelmi Iroda vezetője június 30-cal nyugdíjba vonult, az
iroda kapuja megnyílt egy sokrétű tanulmányokkal felruházott, ráadásul helybéli fiatal előtt.
„Ha békét akarsz, készülj a háborúra!” latin eredetű szállóige ugrott be, amikor Balogh őrnagy
úr kérésemre részletesebben ismertette a polgári védelem lényegét. Az egésznek ugyanis az a
mottója, hogy békeidőszakra terveznek, de nagyobb kaliberű katasztrófahelyzetre készülnek.
Zirc és környéke ugyan nem tartozik a szakmai nyelven sorolt, hétköznapi értelemben
veszélyeztetett régióba, de a világpolitikában az elmúlt egy évtizedben bekövetkezett
változások miatt a helyi polgári védelemnek is van terve például a terrortámadások ellen, és
be tudná fogadni – legalábbis megvan rá a stratégia – az ipari zónákból esetlegesen
bekövetkező tragédia miatt kitelepítendő embereket. Az elmúlt időszak szélsőséges
időjárásának következtében megnövekedett a polgári védelem jelentősége, de akkor is
szükség van az irodavezető hatékony fellépésére, ha csak az évszakok velejáróiról, nyáron a
hőhullámról, télen a „hóhullám”-ról beszélünk. Utóbbival kapcsolatos eset – az intenzív
hóesés következtében járhatatlanná vált utak – nem ritkák a hegyvidéki tájakon, amilyen a
Bakony is. Nagy dolognak kell történnie, hogy a polgári védelem helyzetbe kerüljön –
fogalmazott Balogh Miklós, de ezek a „nagy dolgok” sajnos igen gyakoriak manapság. A
helyi polgári védelem működési rendjéről még annyit érdemes tudni, hogy az irodavezető
szakmai tanácsadóként működik közre, a döntéshozatal joga a polgármesteré. Az iroda
nyitvatartási ideje pedig a hivatali munkaidőhöz alkalmazkodik.
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