Péczi Katalin ment át elsőnek a zebrán
Véget ért a Gondolkodóba estem játék első fordulója
Nyolc versenyző részvételével lezajlott a Gondolkodóba estem játék első
fordulója. A játékosoknak tizenöt perc és tizenöt információ állt rendelkezésükre
a feladványhoz. A Stúdió KB–Ifjúsági és Közösségi Házban sor került az
ünnepélyes eredményhirdetésre.
Szinte mindenütt a világon, így Zircen is előfordul az a valami, amit kerestünk.
Legalábbis a feladvány tárgyi mivolta. Élőlény is lehet, de ebből nincs városunkban,
így egyik információként azt mondta magáról: „Származási helyemről dalt írt a KFT
zenekar.” Talán egy kicsit az olvasók is gondolkodóba esnek, addig lássuk a versengő
kategóriákat: Képviselő-testület, Egészségügy és Szociális Terület, Oktatás, Nyugdíjas
Élet, Civil Szféra, Sport-Kultúra, Közrendvédelem, Ifjúság. A verseny időeredmény
alapján dőlt el, a három leggyorsabb játékost tudtuk díjazni a „Gyűszűkék” Foltvarró
Klub, Müller Anikó és a Kincsesláda üzlet felajánlásának köszönhetően. Végeredmény:
1. Péczi Katalin – elnök, Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoport és Bakonyi
Harmónia Kulturális Egyesület (1:22) 2. Kovácsné Palkovics Márta – elnök, Zirc
Kézilabda Sportegyesület (8:28) 3. Horváth Ivett – önkormányzati képviselő (10:23).
Az első fordulóban gondolkodóba esett még Simányi Péter nyomozó, Földesi
Barnabás művésztanár, Vajnorák Bálint, az Ifjúsági Fórum egyik vezetője, Dombi
Ferenc nyugdíjas szakoktató és Takács Józsefné, a Vöröskereszt területi vezetője.
„Zircen csoporttagként kissé idegen vagyok.”, „Képes vagyok lestoppolni, akár egy
kamiont is.”, „Vigyázat, nem vagyok garancia a biztonságra!” – csak néhányat a
meghatározásokból, amelyek rávezethették a játékosokat a megfejtésre. A
tizenegyedik, „Vajon benne leszek az Alkotmányban?” információban sokak törvényi
vonatkozást kerestek. Pedig egy zirci utca volt a főszereplője ennek a
kérdőmondatnak: tervben van gyalogátkelőhely-létesítése az Alkotmány utcában.
Mindezt egy nagyobb beruházás keretében, pályázati úton szeretné megvalósítani az
önkormányzat – a novemberi közmeghallgatáson erről is tájékoztatta az érdeklődő
állampolgárokat Kaszás Béla, a Városüzemeltetési Osztály vezetője. A zebra így aztán
nem véletlenül mondta magáról egy további információként: „Ott voltam a zirci
önkormányzat legutóbbi közmeghallgatásán.”. A csoporttagként kissé idegen azt
jelenti, hogy a zirci zebrák nagy része a Magyar Közút kezelésében van, hiszen ezek
állami úton találhatók. Képes lestoppolni egy óriásjárművet, de nem garancia a
biztonságra: sajnos nagyon sok baleset történik gyalogátkelő-helyen. A Veszprém
Megyei Napló december végén adott hírt arról, hogy zebrán gázoltak el egy zirci
asszonyt, aki aztán nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel megúszta az esetet. A
gépjárművezetők és a gyalogosok együttes odafigyelésével talán elkerülhető lenne a
baj.
A kitűnő időeredményt produkáló és csak hat információt elhasználó Péczi Katalin
(Civil Szféra) elmondta: kevésbé műveltséget, inkább asszociációs készséget igényelt
a feladvány, ebben pedig van gyakorlata, mert egy baráti társasággal szoktak játszani
hasonló játékokat. A zirci foltvarrók által felajánlott válltáskát azonnal használatba is
vette, hiszen egy későbbi program miatt sok holmival érkezett az eredményhirdetésre.
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