2015. 04.10.
Kemenesaljai Egyesített Kórház
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0010

BOKRÉTAÜNNEP KEMENESALJÁN
A KEMENESALJAI EGYESÍTETT KÓRHÁZ JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSÁNAK ÁTALAKÍTÁSA KÜLSŐ
TELEPHELY MEGSZÜNTETÉSÉVEL
Bokrétaünnepre gyűltek össze a vendégek 2015. április 10-én, pénteken a Kemenesaljai Egyesített Kórházban,
Celldömölkön. A pályázatból megvalósuló új rendelőintézet elérte teljes magasságát, a kivitelezők a tetőt
ácsolják, ebből az alkalomból díszített csokrot helyeztek el az épület falán.
A rendezvényen jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő, Fehér László polgármester, Dr. Varga
Gábor, az ÁEEK térségi igazgatója, Bakucz András tervező, a kivitelező West Hungária Bau Kft. és a ZÁÉV Építőipari
Zrt. képviselői, a környékbeli kórházak igazgatói és gazdasági igazgatói. Az eseményről tudósított a Vas Népe és a
Celldömölki Városi Televízió.
Fehér László polgármester köszöntőjében megemlítette, hogy Celldömölkön már 119 éve van kórház,
amelynek az utóbbi években számos nehézséggel kellett és kell megküzdenie, de dolgozóinak szíve mindig
elkötelezetten a kórházért, a betegellátásért dobogott és dobog ma is.
Az eseményen köszöntőt mondott a térség országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta, hogy a
celldömölki kórház egészségügyi ellátásban betöltött szerepe mindig is fontos volt, fontos most is, amelyet híven tükröz,
hogy pillanatnyilag a celldömölki beruházás a legnagyobb volumenű folyamatban lévő fejlesztés Vas megyében.
Peresztegi Imre, a ZÁÉV Építőipari Zrt.vezérigazgatója felidézte a bokrétaünnep hagyományát, amikor az
építők ünnepe van – szemben az alapkőletétellel és az új épület megnyitásával, amikor a megrendelő ünnepe van.
Dr. Farkas Péter Imre főigazgató néhány fotóval illusztrálta a projekt-induláskori állapotokat, az épületek
bontását, bemutatta az új épület szintenkénti alaprajzait, ismertette a jelenlévőkkel, hogy az új épület földszintjén és
emeletén mely szakrendelések, diagnosztikai egységek kapnak helyet, és a tervezőktől kapott látványtervek
segítségével képet adott arról, hogy várhatóan milyen lesz az új rendelőintézet, amikor elkészül.
Az ünnepi köszöntőket és beszédeket követően a jelenlévők az udvaron megtekintették a bokréta
elhelyezését az épület legmagasabb pontján, majd állófogadáson, kötetlen beszélgetéssel folytatódott a résztvevők
ünneplése.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0010 azonosítószámú, a
Kemenesaljai Egyesített Kórház Járóbeteg-ellátásának átalakítása külső telephely megszüntetésével című pályázatunkat
a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 2013. október 1-én 100%-os támogatási intenzitással, 960.000.000 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A fejlesztés eredményeként létrejövő egészségügyi szolgáltató komplexum egyazon telephelyen
valósíthatja meg a járó- és fekvőbeteg ellátást, megteremtve a lehetőségét a későbbiekben az épületek közötti zárt
átjáráshoz, egy „valódi” tömbösítéshez.
A projektről bővebb információt a http://www.korhazcelldomolk.hu/palyazatok.html oldalon olvashatnak.
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