Túl a félidõn a Rétsági Járóbetegellátó Központ beruházása
-

Sajtótájékoztató és nyílt nap 2010. június 17-én
Mint arról korábban hírt adtunk Rétság városa a TIOP 2.1.2 pályázati konstrukcióban 912
millió forint Európai Unios támogatással új, korszerû járóbeteg-szakellátást biztosító
intézményt épít. Az intézményben olyan szakellátások kapnak helyet, amelyek eddig nem
voltak elérhetõk a kisvárosban és közvetlen környékén, ugyanakkor egy központba
lehetõvé téve mindenféle ellátást, a városban jelenleg több épületben mûködõ rendelõk is
beköltöznek. Ennek az intézménynek az épülete jutott most el olyan ponthoz, amely már
bemutatható a sajtó képviselõenek, és az érdeklõdõknek.
Különféle médiumokban rendszeresen olvashatók hírek a november 18-i alapkõletétellel induló
építkezésrõl és intézményfejlesztésrõl. A 2010 októberben tervezett átadáshoz az egészségügyi
intézmény létesítése tulajdonképpen túllépett az elsõ félidõn. Az egyszerû szemlélõ számára már több
is a készültség, mint 50 %, hiszen az épület áll, a külsõ csinosításon és belsõ munkákon dolgoznak
szorgos munkáskezek. Valóban így van, hiszen az épület mûszaki átadására már egy hónapot sem kell
várni. Ez után indulhat meg a berendezés, az orvostechnológia felszerelés, és a próbaüzem, annak
érdekében, hogy 2010 októberben ünnepélyesen is át lehessen vágni a nemzetiszínû szalagot.
Ezért 2010. június 17-én egy sajtótájékoztatóval egybekötött afféle nyilt nap keretében
lehetõsége lesz az érdeklõdõknek megtekinteni a munka haladását, szemügyre venni az
épület beosztását, a rendelõk elhelyezkedését, a belsõ tereket.
Külön említésre érdemes, hogy az épület fûtését és hûtését egy különleges energiaközpont
biztosítja, amely foszilis anyagok elégetése nélkül – úgynevezett alternatív energiaforrások
felhasználásával – állít elõ fûtéshez szükséges meleg levegõt és nyáron a hûtéshez szükséges kellemes
klímát. Ehhez egy napkollektor is társul, melyet a tetõzet legjobban benapozott részén helyeztek el.
Ezen központ teljes berendezése a tetõtérben került kialakításra. Megtekinthetõ, és a szakemberek
választ adnak a mûködéssel kapcsolatos kérdésekre is. A korszerû hõközponttal elérhetõ, hogy
minimálisra lehet csökkenteni az épület energiaigényét, így az üzemeltetés ezen költségeit. Ehhez
hozzásegít az is, hogy a létesítményt különösen nagy hûszigetelõ képességgel látták el, mielõtt az
esztétikus külsõ vakolatot megkapja.
A 17.00 órakor kezdõdõ rendezvény alkalmával Mezõfi Zoltán, Rétság város polgármesterének
köszöntõjét követõen az épület mûszaki, technikai kivitelezésével kapcsolatosan tart tájékoztatót
Balogh Péter, Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója. Gulyás Antal projektmenedzser tájékoztat a
közbeszerzési eljárások aktualitásairól, a munkaerõ kiválasztásról, továbbá a beruházással kapcsolatos
szakpolitikai kérdésekrõl Balla Mihály, FIDESZ országgyûlési képviselõ szól a megjelentekhez. Ezt
követõen nyílik mód az épület bejárására, az érdeklõdõk kérdéseinek feltételére a sajtó képviselõi
számára pedig interjúk készítésére.
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