Doktorok páciensként
Baróti testvéreink látogattak városunkba
Több mint húsz éve tartó testvérvárosi kapcsolatait erősítette Zirc a hétvégén
Baróttal. Az erdélyiek látogatásának elsődleges célja az volt, hogy
tapasztalatokat szerezzenek egészségügyi területen. Kórházuk ugyanis kikerült
az állam kezéből, s önkormányzati fenntartású intézménnyé vált. Talán még ez
a szerencsésebb helyzet, hiszen az egyik zirci kerekasztal-beszélgetés során
elhangzott a vendégek részéről, hogy Romániában 67 kórházat zártak be.
A hét tagú delegáció is a megváltozott körülményekhez képest állt össze: az
önkormányzat részéről Nagy István polgármester, Szász Ilona, a baróti polgármesteri
hivatal könyvelője és Kolumbán Zoltán Csaba képviselő, az egészségügy területéről dr.
Dávid György, a baróti kórház menedzsere, Dénes Mária gazdasági igazgató, Józsa Mária
főasszisztens és dr. Kelemen József családorvos látogatott Zircre.
A szakmai program a pénteki napra
korlátozódott. Ennek keretében a Szociális
Szolgáltató Központban előbb Koósné Stohl
Ilona intézményvezető és Nagyné Fáró
Katalin fogadta a vendégeket, akik a
szakmai
beszélgetést
követően
megtekintették a Segítő Kezek Háza
alkotóműhelyét és boltját. Majd átsétált a
küldöttség az Egészségházba, dr. Buda
Imre „rendelésére”. A kórház feltérképezése
már a délutáni program része volt. Dr.
Tótth
Árpád
igazgató
ismertette
az
intézmény történetének főbb mérföldköveit,
majd egy több mint kétórás eszmecsere Volt, amit érdemesnek találtak feljegyezni a
következett a vendégek és a fogadók barótiak
között. A barótiak idegenvezetéssel megnézhették belülről is a hamarosan átadásra
kerülő szakellátó intézetet.
A szombat a könnyedebb programokról szólt. A Bakonyvasút Napján elhangzott
beszédében Ottó Péter polgármester a testvérvárosi képviselet külön köszöntését
követően a kapcsolatok kezdetéről beszélt, amely a nyolcvanas évek végéig nyúlik
vissza.
Két
család
barátságán
alapult, közös történelmi múltunk,
kultúránk, nyelvünk volt az alapja,
ebből
fejlődött
ki
egymás
megismerésének a szándéka –
mondta a zirci városvezető.
A
Cuha-völgyi
Bakonyvasút
Szövetségnek
köszönhetően
a
barótiak
helyet
kaptak
a
nosztalgiavonat büfékocsijában, s a
zirci önkormányzat képviseletével
közösen kirándultak Vinyére. A
játékos programok, erdei séták,
vásári korzók, közös ebéd után az
önkormányzatunk által üzemeltett
iskolabusszal tértek vissza a Bakony fővárosába, ahol megtekintették a város főbb
nevezetességeit.
Répás János, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója az
Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye mellett bemutatta a pelletáló mintaprojekt
épületeit, eszközeit. Az apátsági templomban Bittmann Angéla, a természettudományi
múzeumban dr. Galambos István, a műemlékkönyvtárban Németh Gábor tartott
tárlatvezetést, aki Zirc tetejére, a Vörös Toronyba is felvitte az erdélyieket. Este az

Ifjúsági Házban az Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület várta vacsorával a megfáradt
vendégeket. Dr. Varga Tibor köszöntötte pár szóval a testvérvárosi küldöttséget, mint
elmondta, foghíjasan vannak, hiszen a baráti kör egy része éppen Kárpátaljára szállította
el az elmúlt hetekben összegyűjtött könyvadományt.
A terem pultján egy baróti zászló társaságában piros, fehér, zöld színekből álló
gyertyacsokor égett, Bors Károly pedig diavetítéssel visszaidézte a közösen eltöltött órák,
napok pillanatait.
Kelemen Gábor

