Testvérek, akik nagyon hasonlítanak egymásra
Vörös Kálmán alpolgármester, delegációvezető élménybeszámolója
Még több hasonlóságra derült fény a két település, Barót és Zirc kapcsolatában Vörös
Kálmán alpolgármester szerint. A négytagú delegáció vezetője arról is beszélt, hogy
városunk újabb úttöréssel állt elő a testvérvárosi kapcsolatokban, és miközben tovább
erősödött a már több mint húsz éve fennálló barátság, egy másik, felvidéki kapcsolatot is
kezdett kialakítani Zirc.
„Barót a mi testvérvárosunk – mondják nálunk büszkén a zirciek, s mondom én is most
büszkén. Olyan ez, mintha a mi ciszterci apátságunk megölelné a ti templomotokat, a ti
iskolátok kezét nyújtaná a mi iskolánknak, a tanácsháza eszmét cserél a mi polgármesteri
hivatalunkkal, könyvtáraink suttogva mesélnének egymásnak, a mi természettudományi
múzeumunk kokettálna a ti múzeumotokkal” – mondta a Barót Napok megnyitóján
beszédében Vörös Kálmán. Beszámolójában hozzátette: abban a megtiszteltetésben volt része,
hogy a baróti polgármester után másodikként szólhatott, ami a Barót és Zirc között kialakult
legrégebbi testvérvárosi kapcsolatnak köszönhető.
– Több küldöttség is érkezett, nagy szeretettel fogadták a vendégeket a barótiak, mint
mindig. Örömet jelentett számukra, hogy a zirci rendőrőrsparancsnok, Hajba Zsolt is a
küldöttségünk tagja volt. Soha nem fordult még elő ilyesmi, lehet, hogy jövőre a többi
delegáció is hasonlóval fog előlépni. Zirc tehát e tekintetben is úttörőnek számít, nem csak a
testvérvárosi kapcsolat kialakításában. Szállást a várostól tizennégy kilométerre található
Bodvajon kaptunk egy panzióban, melyet erdő vett körbe. A felvidéki Párkány küldöttsége is
ugyanott volt elszállásolva, ahol a zirci, és ez egy új kapcsolat kezdetét jelentette. Két órákat
aludtunk, mert nagyon jó társaságra leltünk a szlovákiai magyarokban. Küldöttségünk egyik
tagja, Horváth Ivett önkormányzati képviselő azóta már levelet is váltott a párkányi
polgármesterrel – számolt be az erdélyi látogatás néhány fontosabb mozzanatáról Zirc
alpolgármestere. Hozzátette: ezúttal is erejükön felül teljesítettek a testvérvárosiak, hiszen
rendkívül színes programmal várták a vendégeket, igyekeznek mindig Erdővidék legnagyobb
rendezvényévé kiteljesíteni a Barót Napokat.

Vörös Kálmán alpolgármester beszédében arra helyezte a hangsúlyt, hogy Barót a legrégebb óta Zirccel
áll testvérvárosi kapcsolatban. Jobbról küldöttségünk további tagjai: Hajba Zsolt rendőrőrs-parancsnok,
Horváth Ivett önkormányzati képviselő és Lamszider József gépkocsivezető

A zirci küldöttség részt vett az erdélyi város múltját bemutató képkiállításon, amely Vörös
Kálmán szerint nagyon hasonlított Müller Anikó Zirc anno… naptárához, erről beszélt is a
díszvacsorán. – Egyébként is nagyon sok hasonlóság van a testvérvárosok között, akár a két
település múltját, akár a földrajzi adottságokat tekintve. Barót szomszédságában is működött
például bánya, s ugyanúgy telepítettek bányászokat, mint Zircen és környékén – tette hozzá.
Vörös Kálmán elmondása szerint a legkülönlegesebb az idei Barót Napokban az volt, hogy a
két város rendőrségének képviselete találkozhatott egymással, parancsnokunkat külön
köszöntötték a megnyitón, majd a zirciek hosszas látogatást tettek az ottani kapitányságon.
A hazaérkezést megelőző napon ünnepi fogadásra volt hivatalos delegációnk, ahol az
alpolgármester megköszönte a meghívást, és átnyújtotta a zirci önkormányzat ajándékát. –
Mindvégig éreztük, hogy nagyon szeretnek bennünket a barótiak – zárta beszámolóját a
városvezető.

Ezúttal is kitettek magukért a barótiak, különleges programokkal várták az érdeklődőket, küldöttségeket
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