Intézménylátogatáson vettek részt önkormányzatunk képviselői és néhány külső bizottsági tag
november 13-án, szombaton. A bejárásra legutoljára és egyben először négy évvel ezelőtt
került sor. A cél az volt, hogy a város vezetői belülről is lássák az önkormányzati fenntartású
intézményeket, létesítményeket vagy épületeket, s az ezekkel kapcsolatos döntéshozatalnál fel
tudják használni empirikus ismereteiket. Az intézményvezetők, létesítményüzemeltetők
fogadták a vendégeket, és bemutatták az irányításuk alá tartozó objektumokat. Vörös Kálmán
alpolgármester, a látogatás főszervezője kalauzolt az útvonalon. A reggel kezdődő, délutánba
nyúló programból másfél órát szántak az egészségügyre. Végigjárták mindhárom kórházi
épületet; a régit, az újat, és az épülő járóbeteg-szakrendelőt. A délelőtt hátralévő részében és
koradélután bejárták-kijárták az óvodát, általános iskolát, majd gimnáziumba mentek. Az
iskoláknál elsősorban a nyílászáró-problémákra hívta fel a figyelmet Vörös Kálmán, de
szükség lenne szigetelésre, és a fűtési rendszer is megoldásra vár, különösen az általános
iskolában. Lingl Zoltán itt vendégből házigazdává változott át, kávéval és pogácsával kínálta
az érdeklődőket. A kisebbek helye megoldás alatt van, a bölcsőde-fejlesztéssel és az óvoda
tetőtéri beépítésének tervével kiüresedhetne a rendkívül rossz állapotban lévő „kisóvoda”
épülete, az elbontandó tornaterem pótlása pedig attól függ, hogy mennyi forrás áll
rendelkezésre az önkormányzatnak ehhez. Olyan intézményeket is bejártak a városvezetők,
amelyek megyei vagy kistérségi fenntartásúak (III. Béla Gimnázium, Segítő Kezek Háza), de
az önkormányzatnak valamilyen módon köze van hozzájuk. A gimnáziumban meg vannak
süllyedve a tantermi részek, és külső vízelvezetési problémák is felléptek – közölte
alpolgármester úr, majd arra az utalásomra reagálva, hogy a középfokú oktatási intézmény
ügye egyszer már a képviselő-testület napirendi pontját képezte, elmondta: valószínűleg
tárgyalni fogják a jövőben is a kérdést. Sportprogramok - úszás, futball és lövészszámok – is
hozzátartoztak a bejáráshoz. Az uszoda kiemelten szerepel a sporttámogatások között, de az
utóbbi időben folyamatosan csökken a bevétele, s Vörös Kálmán szerint meg kell találni arra
a választ, hogy bizonyos iskolák miért nem Zircen végzik el a kötelező úszásoktatást. A
futballpálya állapotát örömtelinek nevezte, és kiemelte az üzemeltető Heinrich József
munkáját, aki egy klubzászlóval ajándékozta meg a „nézőket”. Az egykori MHSZ-épületben
rendezett lövészversenynek a végére érkeztek meg az intézménybejárók. A lőtér mellett
megtekintették a most kialakításra kerülő fegyverszobát. Az Ifjúsági Házzal kapcsolatban
örömmel közölte az alpolgármester, hogy teljes egészében megtörtént az áradások
következtében az épületet ért károk helyreálltása.
A moderátor precizitását és a csapat összetartását jellemzi, hogy percre pontosan érkeztek
meg a különböző helyszínekre, s az időzítésénél az aznap sorra kerülő Múzeumok őszi
éjszakájára is odafigyeltek.
A késő délutánig tartó program ráadásul a kultúrával zárult, a művelődési ház bejárását
követően a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház következett, s zárta a
menetrendet. A tervek között szerepel még a város nagyobb cégeinek telephely-vizsgálata, a
szombati nap tapasztalatait pedig úgy összegezte Vörös Kálmán: igazából minden épületre
ráférne a fejlesztés, de azért látták most más színben is az intézményeket. A bejárásról
egyetlen képviselő hiányzott csak, egészségügyi okok miatt, neki ezúton is jobbulást kívánok.
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