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A röszkei háziorvosi és fogorvosi rendelő akadálymentesítési munkái, a fejlesztés
eredményének ismertetése a falu nyilvánossága számára című DAOP 4.3.1 /2007-0062
projekt rövid szakmai összefoglalója

A 2007. őszén készített projektünk céljai az alábbiak voltak:
A röszkei háziorvosi és fogorvosi rendelő elérésének és használatának fizikai és
infokommunikációs akadályai legyőzése. A parkoló, a lépcsők, a bejárati ajtók mérete és
kidolgozása, a folyosó burkolata, a többi járófelület csúszóssága, , a WC igénybevétele
jellemzően nem volt elégséges a hatályos jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.
Akadályokat képeztek a lépcsők, az ajtók mérete és nyilásszöge, a WC-k mérete a
kerekesszékesek számára; a kapaszkodók és csúszásmentes burkolatok hiánya, az idős,
látássérült betegeket akadályozta a szolgáltatás igénybevételében. A kommunikációs
akadályok is meghatározóak voltak, a mi esetünkben ezek majdnem teljes hiánya volt
jellemző.
A hosszútávú célunk csupán a rövidtávú cél kiterjedésében változik, hiszen időben és térben
kiterjedt szolgáltatási skálát terveztünk, amelynek egy eleme ez a most megvalósítandó
projekt, mint komplex akadálymentesítés egy eleme a településünkön tervezett
akadálymentes hozzáférés általánosság tételének. Számszerűsíthető eredményként tűztük
célul a fenti épület akadálymentes használatát, erkölcsi eredményként pedig egy folyamatos
szemléletváltást képzeltünk el.
A 2007. szeptemberében kezdődtek a projekt-előkészítő munkái a programdokumentáció
elkészítésével, az engedélyes tervekkel ill. rehabilitációs szakmérnök terveivel. A DAOP 4.3.1
pályázatba való részvételünk koordinálása már ekkor elkezdődött. A pályázatunkat 2007.
12.17-én befogadta az Irányító Hatóság és 2008.06.01-i kezdettel a projekt menedzsmentünk
a projektet elindítása mellett döntött,ami a munkálatok kezdetét jelentette.
2008.06.04-én megkaptuk a támogató levelet, amely alapján 9 195 663 forint
össztámogatásban részesültünk, így 2008.08.08-án megkötöttük a Támogatási Szerződést az
Irányító Hatósággal.
A kiviteli terv elkészülte után elindítottuk is a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás
szerződése 2008.08.01-én született meg. 2 ajánlattevő volt, akik közül a Berill Invest kft.
ajánlata bizonyult kedvezőbbnek, így 2008. augusztus hó 29-én megkötöttük a kivitelezési
szerződést. A kivitelezési munkák 2008. szeptember 1-én kezdődtek meg, és az építési napló
tanusága szerint 2009. január hó 31-re fejeződtek be.
Az infokommunikációs akadálymentesítéshez kül és beltéri információs táblák, beszerelését
és egyéb infokommunikációs jelek beépítését jelentette. Ezen speciális jelek és eszközök
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felszereléséhez és használatához szükséges elemi segítséget a szegedi Vakok Intézete
munkatársai adták meg a részünkre. Így maga az orvosi rendelő akadálymentesítése
projektünk lett a kezdeményezője egy gyümölcsöző kapcsolatnak. 2009. április 24-én a röszkei
gyerekek zenés műsort rendeztek az intézetben, valamit egy közös gyűjtést is rendeztek a
lakók részére. Ezzel a lakosság érzékenységének felébresztése és a másság elfogadása-segítése
együtt lett falunkban szóbeszéd tárgyává. Nemcsak ezért lehet, hogy a községben a lakosság
folyamatosan figyelemmel kísérte az akadálymentesítési munkákat, állandó kérdésekkel és
javaslatokkal segítették a munkák zavartalan lefolyását. A helyi lapban több cikk jelent meg az
elvégzett munkákról. A nyilvánosság biztosítása és bevonása a projekt több ütemébe
folyamatos volt.
Időközben a kivitelezés teljesen lebonyolításra került és megérkezett Szeged Város Címzetes
Jegyzőjétől a rendelő használatbavételi engedélye is.
Az projektünk zarvartalan lebyolítása érdekében előleget is kértünk, a teljes támogatási
összeg összesen 35%-át, így a projekt lebonyolítása pénzügyi nehézségekbe nem ütközött.
A projekt eredményei tehát nem merülnek majd ki a csupán szakmai szintű és fizikaiinfokommunkációs akadálymentesítés megvalósulásában, hanem a lakosság tudatában
esetleg még létező akadályok elhárításban is szerepe van. Minderre az a garancia, hogy
Röszke egy kis közösség, ahol a civil szféra bevonásával az egyivású emberek napi szinten
szoros kapcsolatot tartanak egymással.

A fejlesztés eredményeképpen létrejött komplex akadálymentesítés nemcsak a célcsoport
számára teszi elérhetővé, megközelíthetővé az érintett szolgálatást, hanem egyfajta
szemléletváltási gyakorlatot vezetett be.
Ezúton is megköszönöm a Szegedi Vakok Intézete segítségét, ahol igazi jó barátokra leltünk a gondozók
személyében, hiszen Elekesné Juhász Éva vezetésével megszereztük a röszkei rendelőben szükséges
braille írásos feliratokat. Ez azonban számunkra több lehetőséget is adott, hiszen az intézettel való
kapcsolatot szélesíteni tudtuk egy rendezvény keretében , amelyet a röszkei művelődési ház egyik
munkatársa (Kozma Zsófia ) szervezett.
A véletlen szükség kapcsolta össze a röszkei gyerekkeket a Vakok Intézete lakóival, és így maga az
orvosi rendelő akadálymentesítése projektünk lett a kezdeményezője egy gyümölcsöző kapcsolatnak.
Erről a projekthez kapcsolódva csak annyit jegyzek meg, hogy Röszke Község lakói gyűjtést rendeztek a
Vakok Intézete lakói számára, ahol az összegűlt 25 ezer ft sorsáról még döntést várunk. Ezenkívül
április 24-én a röszkei gyerekek zenés műsort rendeztek nekik. Ennek a fellépésnek a képeiből
válogattam, és ebből beszámoló végén csatolok is néhányat.

Az összefoglalót készítette: a pályázó propjektmenedzsment nevében Dobó Katalin
projektmenedzser
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SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ- AZ ELVÉGZETT MUNKÁK

A röszkei I. számú háziorvosi és fogorvosi rendelő az egészségügyi alap és szakellátás színtere.
A rendelőintézet -a kiadott igazolás alapján- 1978-ban épült; azóta jelentős felújítás vagy
átalakítás az épületen nem történt, még teljesen hiányoznak a jogszabályban előírt
akadálymentesítési munkálatok. Jelen fejlesztés előkészítése hónapokkal ezelőtt elindult; a
projekt menedzsment által felkért tervező el is készítette a tervezői dokumentációt, amelyet
engedélyeztetésre az illetékes hatósághoz el is juttattunk. A környezeti szakmérnököt
felkértük a fejlesztés terveinek szakmai véleményezésére. Egyeztetéseket tartottunk a helyi
idősklubbal és a rendelőben dolgozó személyzettel a tervezett fejlesztés érdemi hasznának,
részleteinek és tartalmának kidolgozására.
Az akadálymentesítési munkálatok tervek szerinti végrehajtásához a kiviteli tervek elkészítését
szakemberre bíztuk és a törvényben előírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához ügyvédi
irodát kértünk fel.
A projektünk a fizikai akadálymentesítés követelményeinek megfelelően az épület körüli
környezet kialakítását akadálymentes parkolóval, járda kialakításával terveztük. Az épület
megközelítését 8 méteres rámpa kialakításával, a lépcső mellett kapaszkodó kialakításával,
színes vezetősínnel értük el, míg a bejárat szélesítésére 210/110-es, akadálymentes ajtót
terveztünk és helyeztünk üzembe. A belső közlekedés segítése érdekében minden burkolatot
csúszásmentesre cseréltettünk, amely cserével épületgépészeti, szerelvénycserés és
asztalosmunka is együttjárt.
A váróterem belső ajtói, amelyek az egy-egy rendelőbe vezetnek, ugyancsak cserére
szorultak, hiszen nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. A váróterem falburkolatainak
cseréje is szükséges volt.
A rendelőintézet mellékhelyiségei nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, sem a nemek
szerinti elkülönülés, sem pedig a mozgáskorlátozottak által igénybe vehető WC
szempontjából. A két -jelenleg használható- WC mellett egy komplex, célcsoport-specifikus
mosdó kialakítását is megoldottuk.
A mozgáskorlátozott WC kialakítását az eredetileg átjáróként ill. öltözőként használt helyiség
bontásával, ill. átalakításával értük el, amely jelentős épületgépészeti, lakatos, kőműves,
villanyszerelési munkákat igényelt. A mozgáskorlátozott WC ajtaja a jogszabályi előírásoknak
felel meg mind méretében, mind nyílásának irányában; ugyanilyen szélességű lett a két orvosi
rendelő közötti átjáróban lévő WC ajtaja is. Maga a mozgáskorlátozott WC belső terének
kialakítása is az összes vonatkozó előírás szerint került kialakításra.
Projektünkben az infokommunikációs akadálymentesítés részeként jól látható táblával került
jelölésre a parkoló, eltérő színnel határoztuk meg a rámpa éleit és végeit. Az épület falán és a
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váróteremben jól látható, ikonokkal és szimbólumos ábrákkal kiegészített tájékoztató tábla
mutatja a szolgáltatást. Minden üvegfelület kontrasztos jelzéssel lesz ellátva, maga a bejárat
hangsúlyos, kiemelt lesz. A lépcsőélek és összes ajtóél ill. kilincs kontrasztos megjelöléssel bír
majd. A váróterem falburkolata anyaga és színe segíti a tájékozódás.
Az elkészült építési munkák (fizikai akadálymentesítés) és az infokommunkációs
akadálymentesítés ellenőrzése a műszaki ellenőr feladata volt.
A nyilvánosságot hirdetéssel, újságcikkel, plakát szerkesztésével és emléktábla avatással
képzeltük el.
Mind a tervezés során, az építési munkák ás az infokommunikációs eszközök telepítése során
a projektben végig nagy hangsúlyt kapott a környezetvédelem, hiszen a kiviteli tervek egyik
fontos része éppen a környezetre ártalmatlan anyagok és módszerek alkalmazása volt A
környezettervező szakmérnökkel való együttműködésünk ilyenformán az egész projekt során
tartott.
Ezzel az önkormányzat egészségügyi szolgáltatások terén az akadálymentesített intézmények
révén élenjáró szerepet tölt be.
Intézményünk megújulása rövidtávú eredményeit már most, a hosszútávúakat a fenntartási
időszak végére érezhetjük. Korszerű, akadálymentes és higiénikus hozzáférést tudunk
biztosítani az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő lakosok számára.

