Egy kis egészségügyi bringázás
Kerékpártárolót adott át a zirci kórház
Nemcsak a dolgozóké, hanem a lakosságé is az a kerékpártároló, melyet különböző
programok kíséretében adott át Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. A
létesítményhez öltözők, zuhanyzók, mellékhelyiség is fog tartozni, a beruházás
összköltsége 7 340 000 forint.
A kivitelezésre a KEOP 620/A/11-2011-0120 kódjelű pályázaton 6 973 000 forintos
támogatást nyert el az intézmény, a fennmaradó összeget önrészként biztosítja. A ködös
időjárás ellenére többen bringára pattantak, hogy a kórházzal együtt népszerűsítsék a
kerékpáros életmódot.
Családias légkörben, jó hangulatban telt el ez a késő őszi délelőtt. A kórházi parkoló
teljesen átalakult: ügyességi pálya, frissítő pont üstökben fortyogó teával, szervizállomás, és a
bitumenplacc végében tízállásos, fedett kerékpártároló, melyet a közeli fákról egy kis mókus
is meglesett. Az új kórházi épületben a gyerekek kirakosgatták színes ceruzáikat a
rajzasztalra, szorgalmasan töltötték a KRESZ-totót, a szervezők által biztosított sportszelettel
és zöld almával frissülhettek fel a szellemi és alkotói munkához.
Az intézmény meglévő helyiségeket alakít át öltözés és tisztálkodás céljára, így a higiéniai
körülmények is biztosítottak lesznek a rendelésre biciklivel érkező lakosok számára. A kórház
nevében Varsányi Attila gazdasági igazgató, a rendezvény főszervezője mondott köszöntőt,
aki „hajrá kerékpározás” vezényszóval arra biztatott mindenkit, használják az új létesítményt.
Az egészségügyi intézmény kampánya jelenleg is tart, rajz- és fotóversenyt hirdettek meg a
fenntartható városi közlekedésről. Benicsek Mihály, a Pangea Kulturális Egyesület tagja
vetítőképes előadást tartott a fenntartható tömegközlekedésről, majd a résztvevők újra
kimentek a friss levegőre, hogy összemérjék erejüket a hulladéktárolókból, deszkákból,
ásványvizes palackokból ötletesen összetákolt akadálypályán. Az „időmérő edzést” követően
jöhetett élesben a versengés, majd lehetőség nyílott a javításra is. A versenybírák gyors
összesítését követően jöhetett az eredményhirdetés.
A totóban hat „telitalálatos szelvény” is volt, Varga Gábor, Varga Noémi, Mészáros
Andrea, Mészáros Péter, Müller Zsombor és Vastag Zselyke egyaránt helyes válaszokat adtak.
Mészáros Péter nemcsak tudásáról, hanem gyorsaságáról is tanúbizonyságot tett, kilenc
másodperces időeredménnyel végzett az első helyen a kerékpáros ügyességi versenyen.
„Bunda!” – hangzott fel a közönség soraiból, amikor második helyezettként Müller Imrét, a
kórház műszaki vezetőjét szólította a zsűri. Harmadik a totóban is jeleskedő Varga Noémi lett.
A helyezetteket tortajutalomban részesítették a szervezők, majd minden résztvevőt
ebéddel láttak vendégül.
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