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Pénteken átadják az új orvosi rendelőt
Május 19-én, pénteken délután 4 órakor
kerül sor a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával
felépült orvosi rendelő és lakás épületének
átadására a Zrínyi utcában.
Az ünnepélyes átadás után az érdeklődők
megtekinthetik az épületet belülről is, 1618 óráig. Az alsó szinten kapott helyet a
rendelő, míg a felső szinten található a
lakás. A kivitelező szponzorálásával
pogácsa és üdítő várja az érdeklődőket.
Az épületet Páva Zoltán országgyűlési
képviselő avatja fel.
Rövid visszatekintés képekben:

Ahogy kezdődött az építkezés …

Ahogy folytatódott… az udvar felőli rész.

És végül … elkészült az orvosi rendelő.
Előzmények: A Vásárosdombó és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2005-ben 25 millió forint támogatást nyert a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
TRFC pályázatán orvosi rendelő és lakás
építésére. A beruházás bruttó értéke
30.096.000 forint, amiből 5.096.000 forintot
a
Társulás,
illetve
Vásárosdombó
önkormányzata biztosított.
A Társulást létrehozó hat önkormányzat –
Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós, Tékes és
Vásárosdombó - közigazgatási területén két
háziorvosi körzet működik.
Az előző ciklusban a volt vásárosdombói
képviselő-testület eladott több önkormányzati tulajdonú lakást, köztük mindkét orvosi
lakást, rendelővel, praxisjoggal együtt.
Az 1. körzet háziorvosa már nyugdíj mellett
praktizál, bármikor visszavonulhat, a 2.
körzet háziorvosa pedig 2005. május végén
elment Németországba dolgozni.
A 2002-ben igen kedvezményes áron, 3
millió
forintért
az
önkormányzattól
megvásárolt kétszintes lakásért és rendelőért
a távozó orvos három évre rá olyan árat kért,
- 15 millió forintot -, amit még együttesen,
társulási szinten sem voltak képesek
kifizetni a települések.

A Társulás önkormányzatai kiszolgáltatott
helyzetbe kerültek, olyan alapvető
fontosságú kérdésben, mint a lakosság
részére az orvosi ellátás biztosítása.
Átmenetileg az 1. körzet rendelőjében
rendelt felváltva délelőtt és délután az 1.
körzet háziorvosa és a 2. körzetet
helyettesítő háziorvos, mígnem elkészült
végre az új épület, és a helyettesítés helyett
hamarosan saját orvos és rendelő várja a
gyógyulni vágyókat.
A
2-es
számú
orvosi
körzethez
alaphelyzetben Vásárosdombó egyik fele,
valamint Ág, Gerényes és Kisvaszar
lakossága tartozik.
A meghirdetett háziorvosi állásra ketten
adták be pályázatukat.
A jelentkezők sorsáról a hat falu összevont
képviselő-testületi ülése szerdán, 17-én
döntött volna, de formai okok miatt
egyikük jelentkezése sem felelt meg.
A Társulás újra meghirdeti a háziorvosi
állást.
Átadták a kivitelezőnek az iskola
épületét
Május 12-én hivatalosan is átvette a
kivitelező Bayer Center Kft. az iskola
épületét. Megkezdődött a két nyaktag
tetejének a bontása, ahova még egy szint
épül, új termekkel.

A képen: bontják a tetőt.
Civil szervezetek napja
Szombaton, május 20-án a Vásárosdombón
bejegyzett
civil
szervezetek
tagjai
találkoznak egymással a polgármesteri
hivatal udvarán, azzal a céllal, hogy jobban
megismerjék egymás szakmai munkáját.

Hat helyi civil szervezet van: Alkonyat
Nyugdíjas
Klub,
Kertbarát
Kör,
Vásárosdombó és Környéke Méhész
Egyesület, Vásárosdombóért Egyesület,
Vásárosdombói Falukör Baráti Társaság és a
Vásárosdombói
Romák
Érdekvédelmi
Szervezete.
A szervezetek tagjait a bemutatkozó műsor
után bográcsban főtt ebéd várja, majd baráti
beszélgetéssel folytatódik a délután.
A rendezvény rossz idő esetén elmarad.
***

Járdaépítés. A vasútállomás felé járda
készül. Részben így hasznosítja az
önkormányzat a járdafelújítások során
felszabadult lapokat.

Fásítás. A Baranya Megyei Erdőfelügyelőségtől nyert pályázati támogatásból
a hétvégén a Szabadság téren, a József
Attila, a Rákóczi, a Dózsa és a Petőfi
utcákban díszfákat ültettek. A fatelepítési
program ősszel folytatódik.
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