
Nyílt nap az épülõ Rétsági Járóbeteg-szakellátónál 

-  
A 2009. november 18-i alapkõletétel óta folyamatosan figyelemmel kisérjük a Rétsági Járóbeteg-
szakállátó építétését, az intézmény õszre várható átadásáig. Mint az a korábbi tájékoztatókból is 
ismert a város a TIOP 2.1.2 pályázati konstrukcióban 912 millió forint Európai Unios 
támogatással új, korszerû járóbeteg-szakellátást biztosító intézményt létesít. A beruházás 
méltán tarthat számot a közvélemény érdeklõdésére. A kivitelezõk most látták úgy a helyzetet, 
hogy balesetmentesen a falak közt lehet fogadni a sajtó képviselõit és a látogatókat.   
     Az építkezés nagy tempóban folyik, ezt korábbi cikkünk képeivel összehasonlítva is pontosan lehet 
érzékelni. Mára a ház külsõ felelületei elnyerték végsõ színezésüket, bontják az állványokat, alakítják a 
parkolókat és a közlekedési utakat. Belül folynak a burkoló munkák és a szerelvényezés. Azért már 
vannak olyan helyek, ahol a munka akadályozása - és ami fontosabb balesetveszély - nélkül 
megtekinthetõ az épület. A többi részt egy figyelmeztetõ szalaggal zárták le, de így is a ház lényeges 
része, a helyiségek túlnyomó többsége feltárult a kiváncsi szemek elõtt.  
     A közel 100 fõnyi vendég az emeleti nagyobb váróretem körül gyülekezett. Közöttük a sajtó 
képviselõi mellett orvosok, önkormányzati képviselõk, egészségügyi dolgozók, és a városból érkezett 
érdeklõdõk. Mindenki, akit valamilyen módon - orvosként, betegként, üzemeltetõként - érdekelt a 
korszerûbb körülmények közé kerülõ, új elemeket megjelentetõ egészségügyi központ majdani 
mûködésében.  
     A megjelenteket Mezõfi Zoltán polgármester köszöntötte, majd átadta a szót Balogh Péternek, az 
üzemeltetési feladatokat ellátó nonprofit Kft. ügyvezetõjének, aki röviden vázolta az eddig vezetõ utat. 
Mondanivalóját kiegészítette kollégája -Janovics Ferenc - aki a környéken egyedülálló hõszivattyús  
berendezésekrõl beszélt. A gépek a padlástérben kerültek elhelyezésre, és alternatív 
energiaforrásként a levegõ hõjébõl kivont energiát hasznosítva más energiafelhasználási módokhoz 
mérten 30 %-nyi ráfordítással biztosítja az épület fûtést, és nyáron a hûtését. Olyan módon hogy az a 
helyiségekben egyéni igény szerint lesz beállítható. A következõkben Gulyás Antal projektmenedzser 
szólt a folyamatban lévõ közbeszerzésekrõl és a munkatársak kiválasztásának jelenlegi pályázati 
fázisairól. Balla Mihály országgyûlési képviselõ arról beszélt köszöntõjében, hogy az új intézmény a 
balassagyarmati és váci kórházakkal szerves egységben nyújt majd szolgáltatást, biztosítva a 
környékbelieknek a közelebb elérhetõ ellátást.  
     A tájékoztatókat követõen mód nyílt az épület kijelölt részeinek - köztük jelesül a tetõtéri gépészeti 
berendezések - megtekintésére, a folyosón kifüggesztett tervrajzok részletekig menõ elemzésére, és a 
szakemberek felé kérdések megfogalmazására.  
     Annak érdekében, hogy a párbeszéd minél személyközelibb lehessen, hogy a kérdezõ közvetlen 
kaphasson választ attól, aki legjáratosabb támában, a Városháza dísztermében egy szerény 
fogadással zárták a napot a szervezõk. Itt Mezõfi Zoltán polgármester pohárköszöntéjét követõen volt 
mód a kötetlen eszmecserékre a szakemberek megkérdezésére, információszerzésre.  
     Az itt látható képanyag rövid krónikája a nap eseményeinek. Aki bõvebb információhoz szeretne 
jutni azok számára ajánljuk a www.rjk.hu címen elérhetõ weboldalt, a járóbeteg-szakellátó hivatalos 
honlapját, ahol a korábbi események fotói, filmjei, dokumentumai mellett rövidesen ezen alkalomról is 
bõséges képanyag közül válogathatnak. 

X - RJK Sajtószolgálat 
   

A köszöntõk hanganyaga itt letölthetõ, meghallgatható (mp3) >>>   
A Rétsági Járóbeteg-szakellátó honlapja képtárakkal, infromációkkal >>>   

Az esemény meghívó plakátja >>>   
Korábbi cikkünk a nyilt nap elõzeteseként >>>   

Képes tudósításunk a tárggyal kapcsolatban korábban rendezett orvostájékoztatóról >>> 
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