Megoldódni látszik a sportlétesítmények helyzete
A július elsejei köztisztviselői, s ettől az évtől Semmelweis-napon – amikor
munkaszüneti napjuk van az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási
jogviszonyban álló egészségügyi dolgozóknak és az egészségügyben
dolgozóknak – a zirci polgármesteri hivatal és a városi Erzsébet kórház
munkatársai a pápai Várkert-fürdőben egy medencében fürödtek: mi ez, ha nem
jelképes megnyilvánulása annak az együttműködésnek, amely kialakulni látszik
önkormányzatunk és az egészségügyi intézmény között a tanuszoda további
működésének érdekében?
A kórházhoz történő integrálás tűnik a legvalószínűbbnek azok közül a májusi
testületi ülésre kidolgozott alternatívák közül, amelyek a sportlétesítmény jövőjét nem a
gazdasági társaság általi üzemeltetéssel képzelik el. „A dr. Tótth Árpád főigazgató által
készített anyagot emelem ki, tekintettel arra, hogy egy olyan hosszú távú
uszodaüzemeltetés lehetőségét vázolja fel, amely primer prevencióként lehetőséget
biztosít a jelenlegi tevékenységgel azonos, a gyermek- és fiatalkorúak úszásoktatására,
szemléletformálására és egészséges életmódra való nevelésére” – olvasható Ottó Péter
polgármester előterjesztésében. Az igazgató által a testület elé benyújtott anyag az
uszoda meglévő funkcióját két területtel bővítené, az egyik a gondozási tevékenység, a
másik a gyógyító ellátás. Előbbinél a gyógyszergyáraktól származó prevenciós
tevékenységre fordított bevételekre, illetve pályázati források bevonására nyílik jó
lehetőség, utóbbi esetében a tanuszoda bevonható a társadalombiztosítás keretébe,
amely a működési költségek több mint a felét biztosítani tudná. Dr. Tótth Árpád
kórházigazgató napirendi felszólalásában elmondta: remény van arra, hogy az
elkövetkezendő másfél-két évre – amely alatt viszont mindenképpen ki kell dolgozni a
továbblépés mikéntjét és módját – az uszoda fenntarthatóan és az egészségügyi ellátást
nem veszélyeztető módon üzemeltethető. Az intézmény vezetője eloszlatott olyan lábra
kapott mendemondákat is, mely szerint az uszodában fekvőbeteg ellátás is történni fog.
Mint azt elmondta, a kórháznak erre külön terápiás medencéje van. Az integráció

legkorábban a jövő év első napjától történhetne meg, a soron következő, szeptemberi
rendes ülésre üzleti terv készül a kórház részéről.
700 000 forinttal megemelte önkormányzatunk egy másik sportlétesítmény, a
futballpálya üzemeltetési támogatását. A két millió forint – amellyel a testületi döntés
értelmében hozzájárul a városvezetés a sportpálya fenntartásához – biztos alap is
egyben a több korosztályt foglalkoztató Football Club Zirc működéséhez. A sporttelepet
azonban nem csak a focisták használják, a salakos futópályát igénybe veszik az
iskolások, óvodások, s több intézményvezető is kiemelte a testnevelési felmérésekhez
szükséges terep gondozottságát, ápoltságát.
TESTÜLETI SZÓTÁR
PRIMER PREVENCIÓ = Szó szerint elsődleges megelőzést jelent, de magába foglalja mindazon

törekvéseket, melyek az egészség fejlesztését, megőrzését szolgálják.
TESTÜLETI MORZSÁK
• Sok a gyermek
Engedélyezi az önkormányzat a maximális óvodai csoportlétszám túllépését. Erre
azért van szükség, mert a beíratott gyermekek számának megfelelően a közoktatási
törvény által előírt átlagot várhatóan már szeptember 1-jén átlépi az intézmény. A
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményébe a 2011–2012es nevelési évre óvodai ellátásra 260 gyermeket írattak be, ebből 74 fő új gyermek.
• Lemondott a tiszteletdíjáról
Szokásos évi munkatervének megfelelően a pohlheimi Vöröskereszt szervezet adományt hoz a zirci
rászorulók részére. A német testvérvárosból érkező vendégek ittlétének költségeihez járul hozzá az egyik
önkormányzati képviselő, aki ennek érdekében lemondott tiszteletdíjáról.
• Mi újság a Megyeházán?
A III. Béla Gimnáziumot és az intézményegységeként működő Városi Zeneiskolát a Veszprém Megyei
Önkormányzat tartja fenn. A két önkormányzat közötti megállapodás tartalma nem változott, a képviselőtestület elé mégis azért került előterjesztés, mert bizonyos telephelyeken (Dudar, Bakonynána) megszűnik a
zeneoktatás, és a Zeneiskola elköltözik Deák Ferenc utcai épületéből a gimnázium Köztársaság utcai
épületébe. A középiskolában igazgatóválasztás is történt az elmúlt hetekben, a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt Balázsné Györek Zsuzsanna irányítja a
jövőben. Az apátsági épületben működő Városi Nevelési Tanácsadó fenntartói és felügyeleti jogát szintén a
megyei önkormányzat gyakorolja, de a szervezet működési helyéről önkormányzatunknak kell gondoskodnia.
2011. június 7-én haszonkölcsön-szerződés jött létre a helyiségre a ciszterci rend és a zirci önkormányzat
között.
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