Csillagokat szóró kapcsolat
A huszadik pohlheimi adomány érkezett Zircre
A pohlheimi vöröskereszt huszadik alkalommal segíti a rászoruló zirci családokat. A
Városházán ünnepi fogadásra került sor, Zirc jelképesen is megköszönte a német
testvérvárosból rendszeresen érkező segítséget. A Karl-Heinz Schäfer polgármester
vezette küldöttség a helyi civil szervezetekre is gondolt.
„A szeretet mindenkié” – ez olvasható annak az óvodai helyiségnek a falán, ahová a
pohlheimi vöröskereszt huszadik adománya átmenetileg elhelyezésre került. Temérdek
doboznyi ajándékot – ruhaneműket, cipőket, játékokat – hoztak a rászoruló családok számára,
amit a helyi szervezet hamarosan ki fog osztani.
A Városháza ünnepségén egy másik idézet – „Musik kennt keine Grenzen” – hangzott el
Ottó Péter polgármestertől. Ezt a mondatot sokáig olvashattuk az apátsági épület ebédlőjében,
mondta, majd a zongora mellé pillantott a falra, ahol egy óriás, keretezett oklevél hirdette az
1990 májusában létesített testvérvárosi szerződést. (Talán az sem véletlen, hogy egy
zeneszerszám mellé került elhelyezésre az írott emlék, hiszen a szerződés megkötéséhez
vezető utat a két település kórusa taposta ki.) A városvezető elmondta, a zene nem ismert
határokat a határokra szabdalt Európában, a kultúra szeretete volt az, ami a környező
országoknak az embereit közel hozta egymáshoz. Hozzátette: a kapcsolat azóta folyamatosan
fejlődött, más területekre is átterjedt, s ez így van jól, hogy minél több szálon kötődünk
egymáshoz.
A szervezet tevékenységét tiszteletreméltónak nevezte Ottó Péter, mint elmondta, sok
zirci családnak szereznek örömet évről évre az adományokkal. Jelképesen megköszönve a
segítségnyújtást, egy-egy emléklapot nyújtott át a pohlheimi vöröskereszt jelenlévő tagjai
részére.

Ottó Péter polgármester átadja az oklevelet Jürgen Görig pohlheimi vöröskeresztes vezetőnek

Ezt követően a zirci képviselő-testület tagjai, bizottsági tagok, intézményvezetők, a
testvérvárosi egyesület és a német nemzetiségi önkormányzat képviselői megajándékozták a
pohlheimi delegáció tagjait. Az ünnepségre eljött városunk díszpolgára, Pell Rudolf is, akit
Ottó Péter polgármester külön köszöntött. Az ÁFÉSZ egykori vezetőjének nagy szerepe volt a
testvérvárosi kapcsolat megalapozásában.
Polgármestert Bürgermeister váltott a pulpitusnál. Karl-Heinz Schäfer, Pohlheim város
vezetője nélkülözte a visszatekintést az elmúlt évekre, évtizedekre, inkább arra helyezte a
hangsúlyt: kiváló kapcsolat működik a két település, s azok közösségei között. „Úgy érzem,
hogy minden egyes találkozásnál egy kicsit közelebb kerülünk egymáshoz. Nagyon sokszor
jártam már Zircen, de akárhányszor megérkezek ide a Bakony-hegység felől, mindig úgy
érzem, hogy itt már otthon vagyok” – tolmácsolta német testvérvárosunk polgármesterének
szavait a publikum felé Ottó Mariann. Hozzátette: nem csak ő, hanem a küldöttség több tagja
is így gondolja ezt.
A turisztikai fejlesztéseket ekkor még nem tudták alaposabban szemügyre venni, de az
intézmények meglátogatása is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy Karl-Heinz Schäfer
városunk fejlődéséről beszéljen. Kiemelte továbbá azt a lelkesedést, amivel az emberek
végzik a munkájukat a zirci intézményekben. Pohlheim pénzösszeggel ajándékozta meg
Zircet, melyet a városunkban működő civil szervezeteknek szántak. „Azt a figyelmet
szeretnénk ezzel viszonozni, amit itt kaptunk” – fogalmazott a küldöttség vezetője, aki a
fejlődő kapcsolat jegyében azt kívánta, hogy látogasson el egy zirci delegáció is
Németországba a közeljövőben. „A barátságunk, az egy jó és egy hosszú élet” – zárta
gondolatait Herr Schäfer.

Ottó Péter polgármester átveszi a helyi civil szervezeteknek szánt pohlheimi pénzadományt. Megköszönte
a támogatást és a meghívást is. Élni szeretnénk a lehetőséggel! – mondta a zirci városvezető

Arról az adományról sem feledkezett meg Zirc városa, amit az óvoda udvarán vehetett át az
ünnepséget megelőző órákban. Legfontosabb üzenetén túl jelképes szállítmányról is van szó,
hiszen ez volt a huszadik. A fogadás a jubileum jegyében folytatódott, Takács Józsefné
mondott ünnepi beszédet.
A Veszprém Megyei Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének vezetője visszautalt arra
az idézetre, mellyel Ottó Péter polgármester kezdte gondolatait. Mint elmondta, nemcsak a
zene, hanem a segíteni akarás és a szeretet sem ismer határokat, ennek jegyében kezdődött a
testvérvárosok vöröskeresztes szervezetei között az együttműködés. Kiemelte, hogy a
kapcsolat megalapozásában nagy része volt az akkori polgármesternek, dr. Varga Tibornak és
az alpolgármesternek, Beke Gyulánénak, az együttműködési megállapodás aláírásához pedig
nem hiányozhatott a megyei szervezet támogatása, amit szintén sikerült elnyerni.
A területi vezető a számok nyelvén folytatta gondolatait: a pohlheimi vöröskereszt több
ezer kilónyi adományt hozott Zircre, s több száz zirci családot segítettek ezzel. Tőlük
származik a véradó sátor is, nélkülük nem lett volna lehetőség a sátras véradásra. Takács
Józsefné köszönetet mondott mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy eljuthattak az
adományok Németországból Zircre, és hangsúlyozta a már eddig is tartós kapcsolat további
ápolásának fontosságát.
Baráth Gábor, a Veszprém Megyei Vöröskereszt megbízott igazgatója arról biztosította a
jelenlévőket, hogy a megyei szervezet minden fronton támogatni fogja ezt az együttműködést,
majd egy oklevelet nyújtott át Agnes Praessarnak és Jürgen Görignek, a pohlheimi
vöröskereszt vezetőinek.

A képen balról Agnes Praessar, Jürgen Görig pohlheimi vöröskeresztes vezetők, Takács Józsefné, a zirci
területi szervezet vezetője és Baráth Gábor, a megyei vöröskereszt megbízott igazgatója

Az ünnepség végén Palkovics Jánosné titkársági referens csillagszórókat gyújtott a
jubileumra készült tortán, melyen két égő gyertya már egyébként is hirdette az összetartozást.
Az élet próbája
A pohlheimi vöröskereszt a Városházára is hozott adományt, persze csak ideiglenesen hevert a
tanácsterem asztalán az a próbababa, mellyel a zirci területi szervezet által szervezett elsősegélynyújtó
tanfolyamot támogatja a német testvérváros. A vendégek nyelvén „fantomnak” nevezett eszközön az
újraélesztést gyakorolhatják majd a képzésben résztvevők.
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Rendkívüli időpontban érkezett meg a Nyuszi, de a szeretet
mindig jókor jön…
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