Tisztelt Országgyűlési képviselő úr,
meghívott vendégeink, tisztelt
lakosság!
Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget az orvosi rendelő ünnepélyes
átadásán. Ünnep ez a mai nap közösségünk életében, mert egy a mai kornak
megfelelő, kiváló minőségű alapanyagok beépítésével és minőségi munkával
megépült orvosi rendelővel gazdagodtunk.
Az önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelő hosszú évtizedekig szolgálta
a betegellátást, melynek állaga nagyon megromlott, szükségessé vált a felújítása.
A képviselő-testület 2 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy az épületet teljesen fel kell
újítani.
Először Uniós pályázaton próbálkoztunk, de egy kizáró ok miatt nem lett ebből
semmi, majd lehetőség adódott BM pályázaton, mint az „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázatot beadni újra. Az első
fordulóban itt sem nyertünk.
Harmadszorra 2017. júniusában, 15.915.366.- Ft-ot nyertünk, 95 %-os
támogatottsággal és 837.651.- Ft saját forrásból biztosítottunk az önkormányzat
költségvetéséből. Itt szeretnénk köszönetet mondani Móring József Attila
országgyűlési képviselő úrnak, hogy közbenjárásával segített, hogy a
pályázatunk sikeres legyen. Köszönjük!
A pályázatnak megfelelően elkészült az épület alászigetelése, külső
hőszigetelése, a mennyezet szigetelése, új járólap, új csempe,
mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdóhelyiség, akadálymentesített
bejárat előtt új előtető, az épület vezetékrendszerének cseréje, gáz, víz, villany,
az elavult konvektoros fűtés helyett gázközponti fűtés, a meleg vizet, a megújuló
energiaforrás, napkollektor biztosítja. Ez a téli hidegben is 34-37 oC-on tartja a
vizet. Az ablakok, a redőnyök és a rácsok cseréje is megtörtént.
Kialakítottunk az asszisztensnek is egy szobát, amely a beteg és az orvos közti
intimitás kapcsolatot teszi lehetővé. A képviselő-testület döntött arról, ha egy
ilyen szintű felújítást hajtunk végre, akkor az épület külső környezetét is tegyük
rendbe. Az udvar északi részén, valamint az utca felől is új kerítést készítettünk.
Az épület belsejébe új bútorokat, székeket, orvosi segédeszközöket vásároltunk,
ezek összege 1.755.000.- Ft volt. A kivitelezési munkákkal a Mezőcsokonyai

székhelyű SP BAU Bt-t bíztuk meg. Sudár Péter úr a kivitelezés műszaki
vezetője nagyon kiváló szakember, aki ezt az építkezést zökkenő mentessen
kézben tartotta, mindenre volt rálátása, a legaprólékosabb dolgokra is.
Köszönjük a kiváló munkájukat, bízunk benne, hogy a következő
pályázatunknál is közreműködnek majd!
Itt szeretném kiemelni, hogy a műszaki átadás során, melyet Gyivicsán Zoltán
műszaki ellenőr végzett, nem merült fel semmi javítani való munka. Az
önkormányzat mindig szem előtt tartja, hogy az elnyert pályázatoknál helyi
szakember is részt vegyen a munkában, ezzel is támogatni kívánjuk az ő
vállalkozását. Hatta József barátomnak szeretném megköszönni kiváló
munkáját, a víz, gáz és központi fűtés szerelésénél.
Köszönetet kell mondanom orvosainknak, akik a felnőtt és gyermek háziorvosi
feladatokat látják el, a védőnői szolgálatnak, a falu lakosságának a
fáradozásaikért, a türelmükért, míg az új épület elkészült.
Ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk Magyaregres történetében. Ezt a
mérföldkövet Magyarország Kormányának köszönhetjük, lehetővé tette
számunkra, hogy az orvosi rendelőt felújítsuk. Mezőgazdasági utak
karbantartása pályázaton 20 millió Ft-ot nyertünk, munkaeszközök és
gépvásárlására, Jutával és Somogyaszalóval konzorciumot alkotva. Járdaépítésre
1.250.000.- Ft-ot, hagyományaink ápolására, falunapra 2.300.000.- Ft-ot, a
digitális jólét programban laptopokat, táblagépeket, nyomtatót és
okostelefonokat kapunk, melyeket fiatalnak és időseknek egyaránt lesz
lehetősége használni. Folyamatban levő pályázatunk is van a helyi Leader
szövetségnél, turizmus fejlesztése címszó alatt.
A Start munkaprogramban biztosítottunk munkát a közfoglalkoztatásban,
március 1-től 8.060.000.- Ft értékben adtunk be nyertes pályázatot, melyben a
járdákat szeretnénk tovább felújítani. Köszönetet mondok a közmunkásainknak
és a karbantartónknak, akiknek sok munkájuk volt a parkoló és a kerítés
megépítésénél. Minden magyaregresi büszke lehet arra, hogy nagyon sok más
településsel ellentétben megvan a saját forrásunk, így a pályázatokon részt
tudunk venni, hogy az önrészt biztosítjuk. Büszkék lehetünk arra is, hogy
számunkra nem a bezárás, a megszűnés, a visszalépés a legnehezebb gondunk,
hanem a lehető leghatékonyabb megoldások keresése. Értéket hordozz az
ingatlan, a beépített anyag, a kivitelezés minősége, de azt hiszem, elmondható,
hogy a közösségi létesítménynek az értékét az adja meg, hogy a helyieket,
mindazokért, akikért létesült hogyan szolgálja. Az ember számára a pénzen meg
nem vehető legértékesebbet szolgálja ez a ház: az egészséget.

A fejlesztés így jelzi az egyik legfontosabb emberi szolgálatnak a
megbecsülését. S hogy ez létrejöhetett és ma itt átadhassuk, azért köszönet illeti
minden fejlesztésben közreműködőt, a forrást biztosító Magyarország
Kormányát, és nem kevésbé Magyaregres közösségét. Mérföldkőnek neveztem
az orvosi rendelő átadását, egy olyan mérföldkőnek, ami egy utat jelöl, egy
olyan utat, amely a falu fejlődését jelzi és reméljük, hogy újabb mérföldkövek
következnek, amelyre közösen induljunk tovább!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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