Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Jelenlévők!

Nagy örömmel köszöntök mindenkit a mai napon, településünk megújult, kívülbelül megszépült orvosi rendelőjének ünnepélyes átadásán!
Érdekes és szükséges egybeesésnek tartom, hogy éppen ebben az időszakban
sikerült az orvosi rendelőnk felújítása, amikor is a világjárvány egész életünket
maga alá rendelte, felülírta és felhívta figyelmünket egészségünk fontosságára.
A felújított orvosi rendelő mai átadása így sokkal többet jelent most, ma, mint
gondoltuk korábban. Schopenhauert idézném: Az egészség nem minden, de
egészség nélkül a minden is semmi.
A Magyar Falu Program keretén belül 2019-ben az orvosi rendelő felújítására
közel 30 millió Ft-ot, 2020-ban pedig orvosi eszközök beszerzésére közel 3 millió
Ft-ot nyert el Aparhant Község Önkormányzata.
A beruházások megvalósításához összehangolt munkára volt szükség, melyet a
Képviselő-testület konstruktív döntései előztek meg.
Személyes köszönetemet szeretném kifejezni:
Dr. György Máriának, és asszisztensünknek, Palkó Hajnalkának a türelméért,
hogy a munkálatok egész ideje alatt, a megváltozott körülmények között a
betegellátást zökkenőmentesen biztosítani tudták.
Munkájukat, hozzáállásukat szeretném megköszönni a kivitelező SZ+C Stúdió
Kft. képviselőinek Orbán Tamásnak és Orbán Zsoltnak, alvállalkozóiknak Bíró
Attilának, Cseke Róbertnek és Kovács Andrásnak. Köszönöm Szász Gábor
tervezőnek, Laufer Imre műszaki ellenőrnek, valamint Pintér Zoltánnak a
Pályázat Európa Kft. ügyvezetőjének a munkáját, akik nemcsak ennél a projektnél
állnak iránytűként mellettem.
Köszönöm a Rextra Kft. képviselőjének, Cselik Eszternek az orvosi eszközök és
berendezések beszerzésében nyújtott segítségét.
Hálás vagyok továbbá minden kollégámnak, akiknek szellemi vagy fizikai
munkáját dicséri a most átadásra kerülő épület!
Sok ember türelme, energiája van abban, hogy most itt állhatunk együtt, és
ünnepelhetünk.

A Képviselő-testület egyik kiemelt célja, hogy az itt látható épület teljes felújítása
megtörténjen a közeljövőben. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be a
Magyar Falu Program keretén belül az orvosi szolgálati lakás, a
Belügyminisztériumhoz pedig a védőnői szolgálatnak helyt adó helységek teljes
felújítására is.
Azon dolgozunk, hogy élhető, fiatalos, számtalan lehetőséget és jövőbeni
perspektívát biztosító településként tekintsenek Aparhantra nemcsak a település
jelenlegi, hanem jövőbeni lakosai is.
Ünnepi beszédemet Jókai Mór idézetével zárom:
Csak az tudja, hogy meddig mentünk,
Aki azt látta, hogy honnan indultunk el.

Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

