Végül, de nem utolsósorban…
Zirc ezúttal is részt vett az Önkormányzati Kupán
Kilenc
csapat
részvételével
került
megrendezésre
Várpalotán
az
önkormányzatok közötti sportvetélkedő. Az Önkormányzati Kupa kétszer annyi idős,
mint amennyi szereplője volt idén, s visszatért oda, ahonnan elindult: ezt hangsúlyozta
megnyitóbeszédében Talabér Márta, a rendező város polgármestere, térségünk
országgyűlési
képviselője,
aki
versenyzett
is
a
rendezvényen.
Idén tizenhárom sportszámot írtak ki a szervezők, Zirc
Városi Önkormányzat csapata – alacsony létszámához
képest
–
nyolc
kategóriában
versenyzett.
Az
Önkormányzati Kupa mezőnye tavalyhoz viszonyítva
alaposan összezsugorodott, egy-két kivételtől eltekintve
inkább a megye nagyobb városainak önkormányzatai
aktivizálták magukat, így aztán már az is nagy szó, hogy
egyáltalán volt Zircnek képviselete.
Az összesített pontversenyben a kilencedik, utolsó
helyen végeztünk, de szerencsére nem az vigasztalt
minket, hogy benne voltunk az első tízben: Nikovics
Rudolfné, a Városüzemeltetési Osztály ügyintézője
ezüstérmet szerzett tekében. Figyelemreméltó eredmény,
hogy legyőztük fociban az „ősi rivális” Pápát, nyertünk
tollasmeccset, s gyűjtöttünk különböző testnevelési
Nikovics Rudolfné
gyakorlatokkal húsz zsetont.
A program azzal a versenyszámmal – a játékos
vetélkedővel – kezdődött, amely eredetileg az utolsó lett volna. Az MKB Veszprém

délutáni meccse miatt felborult a menetrend, amivel csak Várpalotán szembesültünk. Így
aztán részben a váltóverseny–kötélhúzás csapatát is ott kellett összerakni a helyszínen.
„Ha minden kötél szakad” alapon építésügyi munkatársunk, Mühlbauer József például
ekkor nevezett be a kötélhúzásba, de sajnos ez sem segített rajtunk: az ellenfelek – szó
szerint – erősebbek voltak.
A játékos vetélkedőt kitartóan végigcsináltuk, majd szétoszlottunk. A Gál Gyula
Városi Sportcsarnok korlátjára kifeszített Zirc zászló viszont állandóan jelezte, hogy jelen
vagyunk a helyszínen, s a Zirci Civil Kerekasztaltól kapott baseballsapkákról is meg
lehetett ismerni minket. Tekézőinket és tollaslabdázóinkat kisbusszal szállították a
távolabbi helyszínekre, asztaliteniszezőink a Faller Jenő Szakközépiskolába sétáltak át. A
bázisintézmény galériájában zsetonokat lehetett szerezni, 11 óra után pedig számunkra
is megkezdődött a kupa alapító sportága, a kispályás labdarúgás.
A sorsolásnál nem volt szerencsénk, a nehezebb csoportba kerültünk, csakúgy, mint
polgármesterünk, Ottó Péter asztaliteniszben, aki Pápa polgármesterével vívott rangadót.
A 0:2-ről 3:2-re elveszített mérkőzésen fociban sikerült revansot vennünk, a megyében
futballfellegvárnak számító, s önkormányzati csapatként is erős pápaiak 1:0-s
legyőzésével.
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