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Kormanyzati tamogatassal
tijdl meg az orvosi rendel6
Kisszallason, az eredetileg
tervezett ev v6gi ata.das
helystt,\mar lehet, hogy
december els6 het6ben fel
tudjak ayatni az_tij' hazior-
vosi 6S fogaszati rendel6t.
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ffiESsatLEAS   Javaban    t`art,   a
kisszalldsi or.vosi rendel6' at-
.6pit6se, ia  munkalatok  idej6-
re  a r6gi  eg6szs6ghazba k6l-
t6ztett6k at a feln6tthaziorvo-
si rendel6st, a fog5szati szak-
rendel6 a fehijitas ideje alatt
iszavartalanulmtik¢dikahe-
ly6n. A fehijitas 6sszege 28,4
mill.i6 forint,  95 szazal6kat a
kormanyzatt6l  kapott  `p6nz-
b6'l  finanszirozza  az  6nkor-
manyzat, a marad6k 5 szaza-
l€knyi r6szt sajat forrasb6l te-
szik hozza.

-  A  rendel6'  6pti|ete  teljes
eg6sz6ben megtijul,` tij geren-
dakb61 6s cser6pb6'1 6pitik ra
az  tij  tet6t,  a _ktils6'  homlok-
zat`is  tij   szigetel6st  6s  fas-
test kap,- valamint kicser6lik
az  6sszes  ajt6t. 6s  ablakot is.
Az  6pfi\let bels6 r6sz6t is  tel-
jesen atalakftjak, falakat bon-
tanak ki,  masutt rij  k6zfalat
h¢znak.` A ±6gi \vfz=- 6S  ffit6,s-
rendsz`ert sz_6.tbon±j`ak`, ,¢j akat

rvos

A munkasol{ nagyon j6I haladnal{ a feltiji'tassal

SZu

szerelnek be, tij vizesblokko-
kat 6pftenek, valamint a vil-
l'amos hal6zatot is lecser6iik,
'6s tij kazant kap az 6ptilet -

mondta el lapunknak Szeren-
cs6s And fas, a polgarmesteri
hivatal igazgatasi fo'el6'ad6ja,
beruhazasok6rt 6s palyazato-
k6rt felel6s munkatars.

Az t6nkormanyzati szakem-
s,`ber  k6z.16_s.Q  s_Zerint. az' `,epft6-

si  munkalatok  annyira  el6-
rehaladott   allapotban   van-
nak,  hogy  2-3  h6ttel  korab-,
ban,  mar december els6 he-
t6ben  elk6szfil  az  rij  haz'ior-
vosi  rendel6'  6s  at is  tudjak
adni.  R696ta  fehijftasra  sz`o-
rul  az  eg6szs6ghaz  is,  ahol
most  ideiglenesen  mflk6dik
a  hazior.vosi  _sz018alat,  ,val`aT
mi'n'ta.`gygrmekng%usir,ends:-

A szerz6 fel+6tele

166sav6d6n6iszolgalat.utol-
jara 12 6vvel ezel6tt tudtak a
legszfiks6gesebb  javftasokat
elv6gezni  az  6ptileten,  inos-
tanra  azonban  ism6t  fehiji-
tasokat  kellene  rajta  v6gez-
ni.  Az  6nkormanyzat palya-
zati  vagy  mss  kormanyzati
forrast rem6l` a tervezett fel-
tijit.ashoz - k6z.6lte az 6mkor-

-_ESnyzat`munketafsa.        ~ ~,..
\`


