Tetőtérbe épített jövő
Átadásra kerültek az új óvodai csoportszobák
Ünneplő közönség őrzi a szobákat, ezért kissé nehézkes a bejutás a gyermekéért
érkező apuka számára. A kockaházak felé nyíló ablakokban rajzok, a polcok mögött
jelek – katicabogár, dominó, fenyőfa, piros-fehér-zöld zászló. A falon sárkányt ereget
egy süni. A vendégek fogadására elhagyják a kuckókat a gyerkőcök, játszanak,
szavalnak, vidámak. Körülvesznek egy felnőttet, aki mindenki közül a legboldogabb
ezen a szerdadélutánon…
„Lehet szegény, aki gazdag, lehet gazdag, aki szegény” – meséli nekünk kéz a kézben
Vastag Zselyke és Drahovszky Máté, majd a gyermekpáros szépen, hibátlanul elmondott
versikéjét követően egyszerre emelkedik a magasba a sok kicsi kéz a Tőzike csoport játékos
műsorában. A közönség arcáról is olvas Ottó Péter polgármester, amikor köszöntőbeszédében
kijelenti: – Az emberek és a társadalom számára is a család a legfontosabb. A kormányzat ezt
felismerte, és olyan családpolitikai rendszer kialakítására törekszik, amely a
gyermekvállaláshoz még nagyobb kedvet ad. Hozzátette: hasonlóképpen cselekszik Zirc város
önkormányzata is, hiszen folyamatos fejlesztésekkel, pályázati lehetőségekkel igyekszik
modernebb, korszerűbb körülmények között működtetni intézményeit, mely a
leglátványosabban az óvoda és bölcsőde épületében érhető tetten. Köszönetét fejezte ki
mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a beruházás megvalósításához, s azt a
türelmet is méltatta, ami a régi épület, a „Kisóvoda” lakóit jellemezte. A városvezető azt
kívánta, hogy a felnövekvő generációkban nagyon sok örömünk legyen, s ehhez adassék meg
a lehetőség a lehető legjobb feltételek megteremtésére.
Rózsaszirmot nem láttunk a jelek között, mindenesetre ezt teremte a türelem, hiszen a két
csoport az óvónőkkel együtt a legmostohább körülmények közül került a legmodernebb
körülmények közé. Pöttyös labda viszont feltűnt a polcon, dr. Kovács Zoltán meg is említette,
hogy amellé kellene állnia, hiszen ez volt a jele az óvodában. – Minden megújuló környezet
visszahat a gyermekre, az óvónők és dadusok segítségével megtanulják, hogy vigyázni kell rá,
és azt is, hogyan kell rá vigyázni – fogalmazott a kormánymegbízott. A pályázattal
kapcsolatban elmondta, társult formában működő önkormányzatok számára írta ki a
Belügyminisztérium, és 26,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Zirc. A két
csoportszoba mellett további helyiségek kerültek kialakításra a tetőtérben. – Fontos az öltöző
és a vizesblokk is, hiszen a gyermekeket ebben a korban kell megtanítani a higiéniai
szabályok betartására. A logopédiai szoba is, hogy ne azt mondják „lejem”, hanem „jelem”,
tudjanak szépen magyarul beszélni, mire mennek az iskolába. A melegítőkonyhára és a
dolgozószobára szintén szükség van, hogy az óvónők meg tudják majd beszélni a
problémákat, ha egyáltalán lesznek – mondta dr. Kovács Zoltán.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony hálás szívvel mondott köszönetet
mindazoknak, akik létrehozták a gyermekeknek ezt a második otthont. Kiemelte kollégái
munkáit is, akik a körülmények ellenére is színvonalas munkát végeztek a régi helyen, majd
nagy kreativitással varázsolták otthonossá az új helyet. „Az egy épületben való elhelyezés
fizikailag is eggyé tette az alkalmazotti közösséget. Nem tudom elmondani, hogy milyen jó
érzés egy ilyen átadási ünnepség, hiszen amihez támogatást kaptunk, az a jövő építése” –
mondta az intézményvezető.
Az épületet megáldotta Vecsey Katalin református lelkész és dr. Bán Zoltán Elizeus
ciszterci szerzetes.

Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, Ottó Péter polgármester és Igmándyné Hebling Gabriella
intézményvezető a nemzeti szalag átvágásával jelképesen is átadták rendeltetésének az épület tetőterét
A projekt keretében összesen 240 négyzetméter alapterület beépítésére került sor. A teljes költségvetés 35,7
millió forintot tett ki, amihez az önerőt Zirc város önkormányzata biztosította. A kivitelezést a MIN-TECH Kft.
végezte el, a munkálatok során tizenegy fő közfoglalkoztatott alkalmazására is sor került. Az átadó ünnepséget
követően a vendégek bepillantást nyerhettek a csoportszobai életbe. Újra gyermek lett egy kicsit mindenki,
odaléptek a rajzoló, építő, játékkonyhán sürgő-forgó csöppségek mellé. Az egyik asztalon komoly építkezés
folyt, utak, gyalogátkelőhelyek, zöld területek várták, hogy egymásba illesszék őket az ovisok. – Milyen város
épül itt, talán Zirc? – kérdezzük. – Igen! – szól a válasz egy kivitelezésben résztvevő kislánytól, aki büszkén
mutatja azt a munkagépet, melyet ő rakott össze ehhez a kis beruházáshoz.
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