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Kunhegyes Város Önkormányzatának az Új Széchenyi Kunhegyes Város Önkormányzata a 185/2014. (IX.11.) Kt. 
Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rend- határozatával döntött a Kunhegyesi Központi Orvosi 
szeréhez benyújtott „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ Rendelõ elnevezésérõl, mely a felújítást követõen Dr. Borsos 
Felújítása” címû, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 jelû Imre Központi Orvosi Rendelõ nevét viseli.
pályázatát az Észak Alföldi Operatív Program Irányító 
Hatóságának vezetõje 59 428 327 Ft összegû támogatásban Az elnevezésre vonatkozó javaslattétel indoka volt:
részesítette. Dr. Borsos Imre háziorvos olyan köztiszteletben álló 

személyiség volt városunkban, akire minden kunhegyesi 
2014. május 14-én kezdõdtek meg a projekt kivitelezési szívesen gondol, szinte mindenkinek eszébe jut róla egy 

munkálatai, melynek eredményeként 2014. november elejére anekdota, egy emlékezetes történet. Humorával, együtt-
megújult a kunhegyesi központi orvosi rendelõ épülete. érzésével jelen volt minden kunhegyesi család életében. 

A mintegy 59,4 millió forintos uniós támogatással meg- Emlékét mély tisztelet, szeretet és megbecsülés övezi. Élete, 
valósuló beruházás elsõdleges célja volt, hogy a felújítást munkássága példaértékû mindannyiunk számára, hiszen 
követõen a település lakói minõségi ellátásban részesüljenek mindennapi munkáját kiváló szakmai tudással, türelemmel és 
egy olyan intézményben, amely költséghatékonyan mûköd- alázattal végezte.
tethetõ, és modern eszközparkkal rendelkezik. Dr. Borsos Imre munkásságát Kunhegyes Város Önkor-

mányzata 1991-ben Pro Urbe díjjal, 2010. évben pedig Kun-
A projekttel a helyi lakosság számára elérhetõ definitív hegyes város Díszpolgára cím adományozásával ismerte el.  

ellátás nyújtására képes intézmény újult meg. A felújítást 
követõen elérendõ cél, hogy a gyógyító eljárások közelebb Az elnevezést megelõzõen néhai Dr. Borsos Imre családját 
kerüljenek a lakossághoz, az alapellátás fõ funkciói, mint a az önkormányzat megkereste szándékával a fenti indoklással. 
megelõzés és a szûrés javuljon, illetve a településen felújított, A család köszönetét fejezte ki a következõ gondolatokkal:
energiatakarékosan, költséghatékonyan mûködõ háziorvosi „Õszinte szeretettel köszönöm ezt a nagy megtiszteltetést, 
szolgáltatás mûködhessen, amely elõsegíti a lakóhelyhez amelyrõl levelükben értesítettek. Az egész családnak nagyon 
közeli alapellátások minõségének javulását, a védõnõi és jól estek az elismerõ szavak. Ezúton gratulálok a megnyert 
háziorvosi ellátás megerõsítését és az esélyegyenlõség pályázatukhoz.”
érvényesülését. Dr. Borsos Imréné

A megvalósult projekt hozzájárult a társadalmi esély-
különbségek csökkentéséhez, a végleges és minõségi ellátás „Gratulálok Önöknek a sikeres pályázathoz. Nagyon 
biztosításához korszerû és hatékony feltételrendszerek meg- megtisztelõ és megható, hogy a névadásnál édesapámra 
teremtéséhez (épület, gép-eszköz, informatika) és gondoltak. Megindító az a szeretet, amellyel az emlékét 
együttmûködések folytatásával, ellátásszervezéssel a ápolják. Kívánom, hogy a felújított rendelõ sokáig szolgálja a 
lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási – védõnõi szolgálat város polgárainak gyógyítását. Biztos vagyok abban, hogy 
és ügyeleti ellátás „szolgáltatói szerepének” megerõsítésé- édesapám is büszke lenne rá.”
hez. Borsos Mária

A pályázat keretében tehát megvalósult a Központi Orvosi „Örömmel olvastam levelét, melyben édesapám munkás-
Rendelõ épületének teljes felújítása, fûtéskorszerûsítése, ságát méltatta megható soraival. Nagyon köszönöm a kunhe-
villamoshálózat cseréje, komplex akadálymentesítése. gyesiek szeretetét és a Képviselõtestület javaslatát, mellyel 

A jogszabályban elõírt szakmai minimumfeltételeknek maradandó emléket kívánnak állítani édesapámnak.”
megfelelõ orvosi mûszerek, gépek, eszközök, berendezések Siposné dr. Borsos Ilona
beszerzése történt meg közel 4,5 millió forintból. 

Az orvosi rendelõk és a várótermek a pályázati támogatás- „Szeretnék elõször is gratulálni Kunhegyes Város Önkor-
nak köszönhetõen új bútorzattal rendelkeznek. mányzatának a Központi orvosi Rendelõ felújításához 

Az ügyeleti ellátásban résztvevõ egészségügyi dolgozók megnyert támogatáshoz. Kunhegyes Város Önkormányzat 
részére a meglévõ pihenõszobák felújításával, illetve 1 Képviselõtestületének pedig szívbõl jövõ köszönetemet feje-
teljesen új pihenõszoba, illetve egy teakonyha kialakításával zem ki magam és családom nevében, hogy javaslatot tett a 
javulni fog a munkafeltétel és a komfortérzet. felújított rendelõ Édesapámról történõ elnevezéséhez. Nagy 

Az akadálymentes közlekedést könnyíti a beépített megtiszteltetésnek érezzük a javaslatot és azt, ahogyan a 
fotocellás ajtó a két épületrész közzé. kunhegyesiek emlékében tovább él az Õ személyisége.”

Felújításra került az épülethez bevezetõ út, az udvarfej- Pataki Ferencné
lesztés során mentõ leálló, kerékpártároló, babakocsi tároló 
létesült. Pályázati támogatásból feladatellátást segítve új Kunhegyes Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki a 
informatikai eszközök is beszerzésre kerültek. családnak a megtisztelõ szavakért, amelyek elhatározásuk-

ban megerõsítették.
A felújítás és az eszközök beszerzése után így egy korszerû 

eszközökkel felszerelt, energiatakarékos, környezetbarát, Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelõ ünnepélyes 
gazdaságosan mûködõ és a törvényi elõírásoknak megfelelõ átadására 2014. november 24-i idõpont került kitûzésre.
központi orvosi rendelõ és védõnõi szolgálat várja majd a 
betegeket, illetve szolgálja ki az itt dolgozók igényeit. Kunhegyes Város Önkormányzata

Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelõ 


	Oldal 5

