Első kézből
(lakossági tájékoztató folytatásokban)

11. rész

Tisztelt Olvasó!
Ígéretemnek megfelelően folytatom a tavaly megkezdett lakossági tájékoztatómat. Az előző
sorozat bevezető része és 10 fejezete a www.abony.hu honlapon megtalálható. Az új
részekben is friss információkat osztok meg Önökkel a városfejlesztésekről, napi
gondjainkról, az útépítésekről, a város gazdasági helyzetéről, költségvetéséről.
Ebben a részben elsősorban az embereket mostanában foglalkoztató témákra válaszolok.
Sokan nekem szegezik a kérdést, hogy valóban nem akarok indulni a polgármesterválasztáson? Azt hallották, hogy megvettem Szabó doktor praxisát és ismét háziorvosként
fogok dolgozni. Ezt a valóságot nélkülöző híresztelést politikai ellenfeleim keltik és terjesztik.
Vállalom a megmérettetést, indulok a választáson. Nagyon kemény évek állnak mögöttem,
sok a megkezdett fejlesztés, melyet szeretnék végigvinni, ha az emberek továbbra is
megtisztelnek bizalmukkal. Ha nem nyerem meg a választók többségének szavazatát, akkor
folytatom köztisztviselői munkámat. Nem vettem meg Szabó doktor praxisát, közel 10 év
kihagyás után nem valószínű, hogy ismét praktizálni fogok, és három gyermekem közül
egyiknek sincs orvosi diplomája, így számukra sem fogok praxist vásárolni.
Szabó doktor körzetének betegeit március 01-től Sőregi Tibor doktor úr látja el a Vasút út
13/a szám alatti orvosi rendelőben minden nap 8-12 óráig. Az önkormányzat fél évig
lehetőséget adott Szabó doktor úrnak, hogy találjon utódot körzetébe. Ezt követően az
önkormányzat meghirdeti az üres állást. Az állás betöltéséig Gráf doktornő és Sőregi doktor
úr látja el a 7. számú körzet orvosi teendőit.
Váratlan, szomorú esemény volt Dr. Radnóti László fogorvos halála. Az idén köszöntöttük
volna praktizálásának 40. jubileumi évfordulóját. A képviselő-testület a márciusi testületi
ülésen dönt utódjáról, aki áprilistól az új egészségügyi centrum megépítéséig a Vasút út 15.
szám alatti fogorvosi rendelőben várja a betegeket.
A képviselő-testület február 15-én elfogadta a város 2010. évi költségvetését. A gazdagsági
válság következtében 125 millió forinttal kevesebb bevétellel számolhatunk, ennek ellenére
folytatjuk a megkezdett fejlesztéseket. Több pénzt szánunk a civilszervezeteknek, a sportra, a
Polgárőrségnek, a közmunka program keretében virágosításra, fák ültetésére, járdák építésére.
Folytatjuk az intézmények, önkormányzati ingatlanok állagmegóvását, felújítását. A Gyulai
Iskola tetőcseréje megkezdődött, március végére elkészül. Megújítjuk a városháza és a
strandfürdő illemhelyeit. Döntött a képviselő-testület újabb utcák felújításáról, kátyúzásról,
útalap építéséről. A szigorú gazdálkodásnak köszönhetően pénzügyileg is eredményes évet
zártunk 2009-ben. Hosszú évek óta először mondhatjuk, hogy számláinkat időre
kiegyenlítettük és valós pénzmaradvánnyal kezdtük az újévet.
A 2010. évi fejlesztésekről, az európai uniós pályázataink alakulásáról lakossági fórumot
tartok március 16-án kedden 18 órai kezdettel a Somogyi Imre Általános Iskola aulájában,
melyre ezúton is tisztelettel meghívom.
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