Megmaradt az FC Zirc
Négytagú elnökség állt fel a „25. órában”
Többről van szó, mint pusztán egy egyesület megszűnéséről – ez derült ki Csik
Ferenc, a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatójának Zirc város
polgármestere felé címzett levelében. Ottó Péterhez azért fordult a megyei vezető,
mert egyrészt a futballklubnak ettől az évtől nincs elnöksége, másrészt nem csak
egy civil szervezet, hanem a város labdarúgásának jövője is kockán forog.
A zirci polgármesteri hivatalban február közepén tartott tárgyaláson a meghívott
Csik Ferenc arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szervezeti háttér nélkül a sportág
elesik a társasági adó nyújtotta támogatási lehetőségtől, s a labdarúgás képviseletében
esetlegesen újraalakuló klub is csak két év működés után pályázhat a szponzorálásra.
Az öt látványsportágra (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda) 26,5
milliárd forintos támogatási keretet hagyott jóvá 2012-re az Országgyűlés. A
szubvenciót a magántulajdonú cégek finanszírozhatják társasági adókedvezményért
cserébe. A támogatás – amelynek közel a fele jut labdarúgásra – nem a profi sportot
célozza meg, elsődlegesen létesítményfejlesztés, az utánpótlás-nevelés segítése
érdekében történik. Az FC Zircnek jelenleg csak a gyerekcsapatai versenyképesek,
márpedig a pénzek jelentős részét – mintegy 60-65 százalékát – az utánpótlás
nevelésére lehet felhasználni. A klub – megszűnésével – ettől a lehetőségtől esett
volna el, és felnőtt csapat újbóli alakulására és versenyzésére is vajmi kevés remény
lenne ennek hiányában, hiszen a felnőtt csapat bajnokságból való visszaléptetésének
anyagi okai is voltak.
A válságos helyzetbe került Football Club Zirc civil szervezet, működésébe nincs
beleszólása az önkormányzatnak, de a polgármester – felismerve az ügy súlyát –
fórumot hirdetett meg, amelyre várta a zirci labdarúgásért tenni kívánó
állampolgárokat, akik konkrét javaslatokkal tudnak előállni: ki lehet képes arra, hogy
átvegye a klubot? A fórumon résztvevők számára is egyértelművé vált, hogy többről
van szó, mint az egyesület esetleges megszűnéséről. Hosszas eszmecserét folytattak a
klub megmentéséért egybegyűltek, végül négyen vállaltak munkát az elnökségben,
akiket – az egyesület fórumot követő rendkívüli közgyűlésén – egyhangúlag meg is
szavazott a tagság. A klubot szülőként már eddig is segítő Papp Zoltánt választották
elnöknek, a pénzügyekért Wittmann Endre és ifj. Szakács Péter felelnek, az utánpótlást
Nagy Krisztián, az U13-as csapat edzője képviseli az elnökségben. A Bozsik
Programban szereplő 7, 9, 11 éves korosztályt továbbra is Berkes Tamás igazgatja.
– Nem végeztünk még ilyen munkát, de reméljük, hogy megfelelünk a bizalomnak.
Erőnkből telve igyekszünk becsülettel megoldani a feladatot – mondta Papp Zoltán, a
klub új elnöke a megválasztását követően. Vörös Kálmán, az FC Zirc egyik alapító
tagja gratulált az új vezetőségnek, és azt kívánta, hogy legalább olyan jó munkát
végezzenek, mint Heinrich József az elmúlt hat és fél év alatt. Ottó Péter polgármester
megköszönte az egykori klubelnöknek és az egyesület vezetőségének a munkáját, az
újonnan felálló elnökségnek pedig erőt, kitartást, sikereket kívánt. Elmondta, hogy az
önkormányzat a továbbiakban is biztosítani fogja a sportpálya fenntartását, amely az
egyik legfontosabb feltétele a sportág létének. A városvezető bizalmát fejezte ki, hogy
nem csak jelene, jövője is lesz a zirci focinak.

Szeretünk, FC Zirc!
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