Különös Szilveszter és felemás érzések a polgármester újévi
fogadásán
Megőrizte városunk a működőképességét

– A város elmúlt évére visszatekintve felemás érzéseim vannak. Talán
örömömnek kellene hangot adni, mint sok településvezetőnek, vagy az élet más
területein tevékenykedő szervezetnek, vállalkozásnak, hogy ezt az évet is
túléltük valahogy, mert az is siker a mai gazdasági helyzetben – mondta Ottó
Péter polgármester újévi fogadásán, a Városházán.
Hozzátette: megőrizte városunk a működőképességét, több beruházás is
megvalósult, ugyanakkor kudarcoknak sem voltunk híján. Sikerként lehet elkönyvelni az
emelt szintű járóbeteg-szakellátó és a három csoportszobás bölcsőde átadását, az
általános iskola informatikai eszközfejlesztését, a Rákóczi tér és a Reguly Múzeum
rekonstrukciójának megkezdését, a Szabadság utca burkolatjavítását, és olyan aprónak
tűnő fejlesztéseket is, mint a Bakonybéli utcai buszváró megépítése. Zirc város
polgármestere kudarcként élte meg az általános iskolai épületek korszerűsítésére és a
tornaterem padlózatcseréjére benyújtott, valamint a buszmegálló-építéseket célzó
pályázatok eredménytelenségét. Nagyon sok megoldásra váró problémáról is beszélt Ottó
Péter köszöntőjében. Elmondta, nem csak az új épületeket látja maga előtt, hanem a
város iskoláinak, óvodáinak, útjainak, járdáinak siralmas állapotát is. – Gyakran
tehetetlennek érzem magam munkatársaimmal együtt, amikor lehetőség hiányában a jó
szón kívül nem tudunk mást adni az önkormányzathoz segítségért fordulóknak, a
munkanélkülivé vált, a mindennapokkal egyre nehezebben megküzdő, kiszolgáltatottá
vált embereknek. Beszélt arról is: a városvezetésnek duplán el kell viselnie a díj- és
adóemelésekről szóló döntések súlyát. „Egyrészt a döntéshozók is emelt díjat fizetnek,
azaz ők is – egy internetes oldalról idézve – Boldog Zirci Gyapjas Polgárnak tekinthetők,
másrészt a kényszerű, népszerűtlen döntésért akkor sem fog senki köszönetet mondani,
ha a város működőképessége múlik rajta”.

A nehézségek és kudarcok ellenére sikeres évként értékelte 2011-et, szerinte jó
lenne, ha a következő esztendőt is legalább így tudnánk zárni. Ugyanakkor hozzátette: a
kilátások nem adnak okot túlzott optimizmusra, az ország, a térség és városunk is egyre
nehezebb helyzetben van, a válság egyre nehezebbé teszi a közszféra, a családok, és az
emberek helyzetét. – A jóléti társadalom egyre többek számára már csak a
létbizonytalanságot jelenti. Hitevesztett, reménytelen, a mindennapok küzdelmeiben
elfáradt emberek nem távlati célokért, hanem a túlélésért küzdenek. A körülmények
hatására gyengül a társadalmi kohézió, fogy a bizalom, csorbul az egymás iránti tisztelet,
megbecsülés. A folyamat talán még megállítható, de ebben óriási szerepet kell vállalnia a
sorsát jobbra fordítani kívánó, a másikra is odafigyelő embernek, aki nem csak felülről
várja a megoldást, de maga is tenni kíván érte – mondta Ottó Péter polgármester, aki
úgy látja, a probléma enyhítésének kulcsa a helyi közösségek kezében van, „aki
közösségbe tartozik, nincs egyedül, társaitól bátorítást, erőt és biztatást, biztos támaszt
kap”. Ezért fontos megőriznünk azt a légkört, ami a nagy politikai csatározásokat a város
falain kívül rekeszti, a különbözőképpen gondolkodók ne egymás ellen harcoljanak csak
színeket látva, hanem – felismerve egymásban a jobbító szándékot – egy közös célért
küzdjenek az emberek boldogulásáért, a város és a térség fejlődéséért – tette hozzá.
2012-ről úgy szólt a polgármester: Zirc nem lesz könnyebb gazdasági helyzetben az
elmúlt évekhez képest, sőt a költségvetési koncepció nyolcvanmillió forintos hiányának a
kezelése komoly nehézséget fog jelenteni. Ugyanakkor a folyamatban lévő és
benyújtásra tervezett pályázatok támogatásával ebben az évben is jelentős fejlesztések
valósulhatnak meg és indulhatnak el városunkban. Szinte az elmondottakat zenésítették
meg a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanárai, akik előbb – Búzásné Rezsőfi Lívia fuvola- és Kovács Péter
zongoraművész előadásában – egy komolyzenei összeállítással, majd – Balázsné Györek
Zsuzsanna igazgató asszony és Mavizer Erzsébet duettjében – könnyűzenével
búcsúztatták az óévet, köszöntötték az újévet.

A leköszönések és a bemutatkozások fogadása

Az ünnepség végén Ottó Péter polgármester megköszönte a munkáját Kasper Ágota és Illés Ferenc
múzeumigazgatóknak, valamint Mátételki Andrásnak, a Veszprém Megyei Napló térségi tudósítójának, akik
nyugdíjba vonultak. – Nevük méltán forrt össze az általuk vezetett intézményekkel – mondta a polgármester
Kasper Ágotáról és Illés Ferencről, akiktől nem búcsúzott el, csupán köszönetet mondott nekik, hiszen tudja,
hogy tudásukra, tapasztalatukra, emberségükre továbbra is számíthat a város. „Köszönöm a több évtizedes
szakmai munkájukat, a múzeumok fejlesztésében vállalt szerepüket, a zirciek és hozzánk látogató vendégek
élményeket, gazdag ismereteket nyújtó szolgálatát” – mondta Zirc város polgármestere, majd átnyújtotta
Demecs Fanni, a zirci művészeti szakközépiskola ötödéves tanulójának a múzeumokat ábrázoló alkotásait. A
Bakonyi Természettudományi Múzeum leköszönő igazgatója nem tudott részt venni a fogadáson, Illés Ferenc –
akit egyben 80. születésnapja alkalmából is köszöntöttek – meghatottan szólalt meg a vendégek hosszas tapsát
követően: – A kor önmagában nem érdem, az egy állapot. A magasabb kort a Teremtőtől kapjuk, és csak akkor
lehet értékes, ha az azt megélő ember alkotószellemben tölti el. Ennek értékelése az esetemben nem az én
dolgom, azok tudják megítélni, akik figyelhették szerény életemet, láthatták küzdelmeimet – mondta a Reguly
Múzeum nyugdíjba vonuló igazgatója, akinek zirci munkássága az ötvenes évek közepén vette kezdetét. Dr.
Ruttkay-Miklián Eszter nem csak intézményvezetőként követi Illés Ferencet, a Reguly Társaság alelnöki
székében is átveszi a helyét. A leköszönő igazgató egykori tisztsége mellett alapítója is a húsz éve létrehozott
civil szervezetnek. Az utód egy oklevelet nyújtott az elődnek, amely Illés Ferenc tiszteletbeli elnökségéről szól.
Az új múzeumigazgató és Horváthné Gazder Márta, a várhatóan ez év közepén megújuló népi kismesterségek
műhelyének vezetője két tollal lepték meg a születésnapost. – Nagy önzés is van az ajándékban, hiszen ezzel
azt reméljük, hogy Feri bácsi írásba foglalja az elmúlt nyolcvan év tapasztalatait – mondta dr. Ruttkay-Miklián
Eszter. – Ha a sors enged még néhány évet, akkor tudom ezt a kívánságot teljesíteni – válaszolta Illés Ferenc.
A most folyó tanévtől vezeti a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményt Balázsné Györek Zsuzsanna, aki szintén bemutatkozott azok számára, akik még nem ismernék. Az
újévi fogadáson zongoraszámokat játszó Kovács Péter új dolgozója az intézménynek, december elején kezdte
meg munkáját a zeneiskolában.

Sokan fogadták el a meghívást a polgármester újévi fogadására

Ottó Péter polgármester megköszöni a munkáját Illés Ferencnek, a Reguly Múzeum leköszönő
igazgatójának

"Különös Szilveszter..." - Balázsné Györek Zsuzsanna és Mavizer Erzsébet egy Cserháti-klasszikust
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