Támogassuk, hisz a „miénk”! – egy millió forinttal segíti a zirci
önkormányzat a természettudományi múzeum működését
A Bakonyi Természettudományi Múzeum városunk egyik büszkesége, ékköve,
turisták sokaságát vonzza Zircre. Az intézmény a Veszprém Megyei
Önkormányzat fenntartásában van, amely nehéz gazdasági helyzetére való
tekintettel kérte Zirc város önkormányzatát, hogy járuljon hozzá a múzeum
működési költségeihez.
A képviselő-testület október 5-ei rendkívüli ülésén tárgyalta az ügyet, s döntött: egy
millió forinttal segíti a megyei fenntartású intézmény további működését a 2011. évre
vonatkozóan. Egyszeri támogatásról van szó, amellyel egyben a bérleti díjak
finanszírozásához is hozzájárul önkormányzatunk. Mint ismert, a Veszprém Megyei
Önkormányzat a Ciszterci Rendtől bérli a helyet az állandó kiállításokhoz. Az apátsági
épületben található többek között a jégkorszaki emlőspáros, Tonna és Mázsa állandó
tartózkodási helye. Volt olyan felszólalás a testületi ülésen, mely szerint annak az egy
millió forintnak lenne helye máshol is. Ottó Péter polgármester szerint azonban nem
szabad megfeledkezni arról, hogy a természettudományi múzeum Zirc városában
található, és ezzel az összeggel – amelyet inkább jelképesnek nevezett – az intézmény
ittlétéhez való ragaszkodást fejezi ki az önkormányzat, s elismeri a múzeumban folyó
magas színvonalú szakmai munkát. Hozzátette: a múzeum bevételeket is hoz a
városnak, hiszen látogatói tábora a helyi szállásadók szolgáltatásait is igénybe veheti.
„Zirc városa és a térség egy olyan turisztikai vonzerővel rendelkezik a múzeum által,
aminek eddig Zirc és a térség a haszonélvezője volt” – hallhattuk a polgármester szavait.
Kasper Ágota önkormányzati képviselő, a Bakonyi Természettudományi Múzeum
igazgatója személyes érintettségére való tekintettel – bár részt vehetett volna a
döntéshozatalban – úgy döntött, nem szavaz az 1 000 000 forintról, a képviselő-testület
többi tagja azonban egy kivétellel támogatásáról biztosította a múzeumot, amelyért
igazgató asszony a köszönetét fejezte ki.
A jövőre már állami fenntartású intézmény idén is csatlakozott a Múzeumok Őszi
Fesztiváljához, másfél hónapon keresztül gazdag programokkal várják az érdeklődőket.

Biztos ők is megköszönnék…
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