A sikerekhez vezető út
Az államalapítást ünnepelte Zirc városa
Különbek, jobbak, erősebbek tudunk lenni más népeknél, Szent István és az olimpiai
sikerek is megteremtették a nemzet egységét – mondta ünnepi beszédében Ottó Péter
polgármester, visszautalva a nemrégiben befejeződött ötkarikás játékokra, melyen
Magyarország minden várakozást felülmúlva szerepelt.
„Az olimpia kiemelkedő magyar eredményei felemelték gyakran földre szegezett
tekintetünket, a Himnuszt hallgatva szemünkben az öröm, a meghatottság könnycseppjeivel,
ha csak pillanatokra is, de együtt dobbant a szívünk, együtt voltunk az eredményekre büszke,
a hétköznapok pártoskodását, erőpocsékoló küzdelmeit felejtő, a nemzeti összetartozás
mindent elsöprő és felülíró pillanatait közösen megélő magyarok” – hallhattuk a városvezető
gondolatait. – Bebizonyosodott, hogy még mindig képesek vagyunk felülemelkedni
magunkon, s talán a mindennapokba, az élet más területeire is át tudunk vinni valamit ebből,
amitől ott is jobbak, eredményesebbek lehetünk – tette hozzá.
Ottó Péter polgármester szerint a sikerek megértéséhez látnunk kell az azokhoz vezető
utat is. Sportolóink áldozatát az eredményekért. A rengeteg lemondással járó kitartó,
megfeszített munkát. A kudarcokat, az újbóli talpra állást. Az emberfeletti erőfeszítéseket. A
saját magunkat legyőzni tudás képességét. A rendíthetetlen hitet magunkban. A feltétlen
bizalmat a csapattársak irányába. A polgármester elmondta, az utat sokan végigjárják, de csak
kevesen érnek fel a csúcsra, őket kivételes erényekkel felvértezett, kivételes tehetségeknek
nevezte, „a sportágak királyainak és királynőinek”.
Egy másik útról és egy másik királyról is beszélt a szónok: – Amikor megemlékezünk
ezer év távlatából, az államalapítás olyan természetesnek, magától értetődőnek tűnik, mintha
előre kitaposott ösvényen járt volt Szent István. Pedig nem így volt, jövőbe vezető útját véres
harcok, belső és külső konfliktusokkal terhelt közeg jellemezte. Kiemelkedő uralkodói
képességek, erények, tehetség, és a rendíthetetlen hit adott erőt államalapító királyunknak
céljai megvalósításához, hogy nemzetünknek biztos alapokon álló házat, hazát építsen –
mondta Zirc város polgármestere.
– Az ünnep szent nap, az egyik legnagyobb ajándék az ember számára, az egyéb napoktól
való megkülönböztetése, kiválasztása egyidős az emberiséggel. Megállás, visszatekintés,
számvetés az idő nagy folyama során – kezdte gondolatait Talabér Márta, térségünk
országgyűlési képviselője. Hozzátette: az ünnep emlékezés is, amikor a jóra, rosszra egyaránt
visszagondolhatunk, és átélhetjük, milyen ereje van az emlékeknek. A jók megmelengetik
szívünket, s arra biztatnak, hogy mi is képesek vagyunk a jóra. A rosszak rádöbbentenek,
hogy az elődök sorsa kötelez bennünket.
Augusztus huszadikát különösen fontos ünnepnek nevezte a képviselő, elmondta, a
keresztény magyar állam maradandó alkotás, ami ezer esztendő összes nemzedékének, az
ország valaha volt összes polgárának munkájából, küzdelméből, kudarcából, sikeréből és
reményéből született. Hálával, tisztelettel kell emlékeznünk az előző generációkra, amelyek
majd negyven emberöltőn át helytálltak értünk is. „Történelmünk ezredéve arra tanít, hogy
képesek vagyunk országot építeni, ahol a saját magunk törvényei szerint élhetünk. Ha pedig a
szabadságot elvették tőlünk, az álmainkat akkor is megőriztük, újra és újra megteremtettük a
saját világunkat, és újjáépítettük az országunkat” – hallhattuk Talabér Márta ünnepi
gondolatait. Szakács Ildikó egyházi éneket olvasott fel az egybegyűlteknek, melyet

Nagyesztergár szülötte, Ányos Pál adott közre 1785-ös gyűjteményében. A Piller Pékség
kemencéjében sült új kenyeret Szöllőskei Gábor, a Bakony Agro Kft. agrármérnöke adta át
Ottó Péter polgármesternek, majd Dékány Árpád Sixtus ciszterci főapát megáldotta azt.
A városért végzett kimagasló teljesítménye elismeréseként Zirc Város Díszpolgára címet
vehetett át dr. Ehrenberger József sebész-főorvos, a városért végzett kiemelkedő, hasznos
munkája elismeréseként Pro Urbe kitüntetésben részesült Koósné Stohl Ilona intézményvezető
és Hoffer Ildikó keramikus. A középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadására is az ünnepség
keretében került sor, ebben a félévben tizenegy fiatal kiemelkedő tanulmányi eredményét
méltányolta pénzjutalommal az önkormányzat.
A műsort a Zirc Városi Vegyeskórus dalcsokra zárta.

Ottó Péter polgármester átveszi az új kenyeret
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