Lépésről lépésre egy új kezdet felé, Koroncóért
„Boldogságunk kilenctized része kizárólag egészségünkön
nyugszik. Ha egészség van, az minden élvezet forrásává válik,
de ha nincs, az egyéb javak, a szubjektív értékek sem
boldogítanak, mert a szellem, a hangulat, a temperamentum
szárnyalását is lecsökkenti, elnyomorítja a betegség.”
Arthur Schopenhauer

Telekvásárlás, építési engedély, közbeszerzés, kivitelező kiválasztása:

Koroncó Község Önkormányzata 2013. nyarán vásárolta meg azt az
ingatlant, amelyen egy bontásra szoruló épület állt.
A bontási engedély
rendelkezésre állását
követően az ingatlanon lévő
épületet elbonttattuk.
Ezzel egyidejűleg már
megkezdődött az orvosi
rendelőnek és védőnői
szolgálatnak helyet biztosító
épület terveinek elkészítése. A tervkészítés költségeit támogatásból
fizettük. Köszönjük Kelemen Frigyesnek és családjának.
A tervek rendelkezésre állását követően a jogerős építési engedélyt
2014. év elején kaptuk meg. Ezt követően kezdődhetett meg a
közbeszerzési eljárás lefolytatása, mely eredményes volt. A nyertes
kivitelező Szári Béla Bágyogszovát, Gyóni Géza u. 5. egyéni vállalkozó
lett.

Folytatás alaptól a tetőig:
2014. március 28-án került sor az
alapkő ünnepélyes letételére és az
időkapszula elhelyezésére, melybe a
KTK Kft., Koroncó Község
Önkormányzata, valamint dr.
Mihály Sándor helyezett el
üzenetet, információkat, valamint
jelenleg használatos tárgyakat az
utókor számára. Az alapkőletétel
során elhelyezett időkapszula 50 év
múlva kerül nyilvánosságra, 2064.
március 28-án. Bízom benne, tartalmaz az akkor élők számára olyan
információkat, amelyek megérintik a koroncói lakók szívét és büszkék
lesznek arra, hogy mi mindannyian koroncóiak, akik az alapkőletétel
időszakában a település jövőjét próbáltuk meg szebbé, jobbá tenni

maradandót alkottunk. Remélem a jövő generációja egy szép, nyugodt,
fejlett Koroncón él majd 2064-ben. A támogatók és kezdeményezők
nevében Koroncó Község Önkormányzatának képviseletében köszönöm
a lehetőséget, hogy írásomat a jövő számára továbbíthattam.
Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmával, abban bízva osztottam meg
gondolataimat a jelenlévőkkel, hogy az orvosi rendelőnek és védőnői
szolgálatnak helyet biztosító épület 2014. évben teljesen elkészül, és
2015. év elején már használatbavételi engedéllyel fog rendelkezni.
Az idő, az összefogás, és az építőiparban dolgozók tenni akarása
bizonyította, hogy a remény valóra vált, hiszen 8 hónap alatt elkészült
a megálmodott épület, mely ünnepi díszbe várta, hogy az egészségügy
területén Koroncó számára jobb , korszerűbb feltételeket biztosítson.
Köszönöm minden támogatónak, akik Önzetlenül érezték fontosnak, hogy
Koroncó jelenét, jövőjét szebbé, jobbá, komfortosabbá, korszerűbbé tegyék.

24 millió forint támogatás és a hozzá biztosított szakipari munkák nyújtották
fedezetét a projekt megvalósulásának.
Az önkormányzat a telekvásárlást követően költségvetésében további 3 millió
Forintot különített el eszközbeszerzésre, tereprendezésre. Ehhez azonban
további forrás hozzárendelésével plusz 3 millió forint volt szükséges ahhoz,
hogy az átadott rendelő arculatát kívül belül ilyennek láthassuk. Összegezve
tehát közel 40 millió forint értékű épületet
vehetett birtokba a település.
Az épület ünnepélyes átadására, az
alapkőletételt követően pontosan 8 hónap
múlva, 2014. november 28-án kerülhetett

sor. Ezt követően a használatbavételi engedélyt az önkormányzat megkapta,
Koroncó község háziorvosa pedig január közepe óta fogadhatja pacienseit az
új rendelőben. Kívánom a doktor Úrnak, hogy áldozatos munkáját kísérje
sok türelem, kitartás.

Legyen ez a projektmegvalósítás a település életében maradandó szép emlék,
az épület pedig szolgálja évtizedeken keresztül Koroncó valamennyi lakóját.
Köszönet és hála minden önzetlenül nyújtott támogatásért, a segítő
munkáért, a tenni akarásért.
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