Bölcsőde, iskola, tér, kórház, múzeum – nyári projekthíradó
A nyár kellős közepén vagyunk, tombol a vakáció. Az emberek a vízparton. De a
projektek nem állhatnak… Van, amelyik hamarosan zárul, van, amelyik még csak most
kezdődik. Van, ahol már az épület kész, s csak az eszközökre várnak.
Ez utóbbi a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet új szakrendelője, amelynek
beüzemelését dr. Tótth Árpád főigazgató a Semmelweis-napon a közeljövő egyik legnagyobb
kihívásának nevezte. Miért nem nyit az intézmény? – merülhet fel azokban a kérdés, akik
elsétálnak
a
hamarosan
önkormányzati
kitüntetésben részesülő Lohrmann Mária tervezte
épület mellett. A válasz: az eszközbeszerzés,
amely rendkívül hosszú folyamat. Ajánlatokat kér
be önkormányzatunk mint kedvezményezett, hogy
kitől, honnan rendelje meg a használati
eszközöket. – 23 ajánlat érkezett, a bontásra
június 23-án került sor – mondta el Szirbek
Tiborné, a zirci önkormányzat polgármesteri
hivatalának egészségügyi referense. Hozzátette:
jelenleg a hiánypótlási időszakot éli a projekteszközbeszerzés közbeszerzési eljárása.
Egy
megbontott
ajánlatos
doboz
az
Az ajánlatok egy hatalmas dobozban egészségügyi referensi irodában. Vajon az
érkeznek, s először is a szerint osztályozzák őket, egyik későbbi győztesé?
hogy az előírásnak megfelelően küldték-e meg őket az ajánlattevők. Az ajánlatok elbírálása
elég nagy munka, s hátráltatják az eszközbeszerzés folyamatát a jogszabályi változások is,
melyekhez alkalmazkodniuk kell a kórházi vezetőknek. A projekt várhatóan december 31gyel zárul, ehhez a közreműködő szervezet, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
jóváhagyása szükséges. A szakrendelő csak működési engedély birtokában kezdi meg
működését, tekintettel arra, hogy több új szakrendeléssel kezdődik meg a gyógyítás az új
intézményben.
Béke utca – József Attila utca – Rákóczi tér – Alkotmány utca: egy új alkotmány, egy
másik szép, színes épület, a bölcsőde. A „3
csoportszobás bölcsőde” projekt építési
tevékenység tekintetében a műszaki átadás
folyamatában van, és már csak néhány
konyhai eszköz beszerzésére van szükség. A
képviselő-testület július eleji, rendkívüli
ülésén döntött arról, hogy a szükséges
tárgyakat – bútorokat, fejlesztő eszközöket,
játékokat – a Katica Játék Kft-től rendeli
meg. A tavaly májusban induló projekt nyár
végén zárul, a következő gondozási év már az
új, 381 négyzetméteres épületszárnyban
veheti kezdetét.
Már rendezik be a csoportszobákat az új bölcsiben
Az óvoda most kimarad, a bölcsődéből az
iskolába lépünk. (Bár természetesen az óvoda intézményét is érinti a projekt, hiszen a
kapacitásbővítés miatt felszabadulnak eddig bölcsődések számára fenntartott csoportszobák,
amelyeket elfoglalhatnak a régi óvodaépület lakói.) A zirci általános iskolákba beköltözött a
jövő. Interaktív táblák kerültek kihelyezésre a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás
bázisintézményébe és több tagintézménybe. Zirc Városi Önkormányzat, mint a társulás

nevében eljáró gesztor szervezet 28 159 925 forintos vissza nem térítendő támogatást nyert az
„IKT Eszköfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában” címet
viselő, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0631 kódjelű pályázaton, amellyel megvalósul az oktatási
intézmények infokommunikációs technológiájának fejlesztése.
A projekt során a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola négy
feladatellátási helyén – Zircen (Rákóczi tér és Köztársaság utca), Bakonybélben és Lókúton
kerültek elhelyezésre a pályázati támogatással beszerzett eszközök. Ennek keretében 19
tanterembe került interaktív tábla a hozzá kapcsolódó notebook-kal és projektorral. Egyéb
termekbe 18 multimédiás PC-t telepítettünk, a
vezeték nélküli kapcsolat biztosításához pedig
wifi router került beszerzésre és beüzemelésre –
tájékoztatja az olvasókat Varga Gábor, a
polgármesteri hivatal pályázati referense. Az
interaktív oktatáshoz beszerzésre kerültek
úgynevezett szavazógépek is, mellyel a
pedagógus azonnal látja a kérdésre adott
válaszokat, illetve a jó válaszok arányát. A
projektgazdák
tekintettel
voltak
az
esélyegyenlőség elvére is, ezért hallás- és
mozgássérült tanulók számára alkalmazható A bázisintézmény egyik táblája. Megszűnik az
segédeszközökkel felszerelt számítógépek is „allergiás vagyok a krétára” kifogás
beszerzésre kerültek.
Az új eszközök működését szakképzett oktatók által tartott képzés keretében sajátították el
a pedagógusok, amellyel a tábla alkalmazását a mindennapi tantermi oktatás részévé tudják
tenni. Az interaktív táblák közvetlenül a vakáció kezdete előtt kerültek beüzemelésre, így –
bár a diákok már találkozhattak vele – az ismerkedés csak ősszel kezdődhet meg az új „tanító
bácsival”. A táblán végzett szellemi munka után kikapcsolódásképpen egy jó kis
kosárlabdameccs a ligetben: jövő héten, a kivitelező céggel történő szerződéskötést követően
megkezdődhetnek a Rákóczi tér rendezését és a Reguly Múzeum és Népművészeti Alkotóház
külső homlokzati felújítását célzó projekt kivitelezési munkálatai.
Kelemen Gábor

