Kórház komplex fejlesztése projekt megvalósításának
kezdeteként, az onkológiai tömb alapkövének letétele
a Szent Lázár Megyei Kórházban
2019. április 26-án, a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár
Megyei Kórház komplex fejlesztése projekt részeként épülő új onkológiai tömb alapkő letételi
ünnepsége került megrendezésre.

Az ünnepség megnyitásaként Farkas Diána hangszeres kisérő és Farkas Ida a Magyar
Szentek Római Katolikus Általános Iskola tanulójának előadásában,
Beethoven: A nagyvilágot járva és Scarlatti: O'cessate című műve került bemutatására.
Külön köszönet Tóthné Lengyel Judit tanárnőnőnek az előadók felkészítéséért.
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Az elnöki asztalnál foglaltak helyet:
Professzor Dr. Horváth Ildikó, az EMMI, Egészségügyért felelős államtitkára
Dr. Bercsényi Lajos, Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa;

Rendezvényünket megtisztelte továbbá a történelmi egyházak részéről:
Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök úr,
Varga András esperes úr,
Német Judit református lelkész asszony,
Deme Károly evangélikus lelkész úr.
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Dr. Bercsényi Lajos beszédében kiemelte, hogy
Pál apostol szerint: „A hit, a remélt dolgok bizonyosságként való megélése”, tehát hiszem, hogy
közel két év múlva itt fog állni Kórházunk 3300 m2-es új, háromszintes, a legkorszerűbb
sugárterápiás eszközparkkal ellátott épülete úgy, ahogy háttérben lévő vázlatokon látható.
Legyen ez a kő megingathatatlan alapja a majdan rajta emelkedő új Onkológiai Tömbnek,
amely létesítménynek hivatása lesz, munkatársaim áldozatos munkájával, betegeink szolgálata.

A fejlesztés részletes ismertetője, honlapunk nyitó oldalán, az új onkológiai tömb látványtervére kattintva tekinthető meg.

Professzor Dr. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi
fejlesztésekért felelős államtitkára egy olyan egészségügyi ellátó rendszert vetített előre, amely
az ország minden részében, mindenki számára a lehető legmagasabb színvonalon biztosítja az
onkológiai ellátást.
Hozzátette, az országos centrumok létrehozása a Nemzeti rákellenes program meghatározó
része. "A programcsomag fő célja, hogy 2030-ra legalább tíz százalékkal csökkenjen
Magyarországon a daganatos halálozások száma."
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2019/04/uj-onkologiai-tombot-kap-salgotarjan-korhaza
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Az beszédek elhangzása után az alapkőletétel következett.
Kéri István moderátor felsorolta a kapszulába behelyezett tárgyakat:
 a 2019.04.26-i megyei hírlap egy példánya,
 Kórházunk Missziós Nyilatkozata,
 az építkezés helyszínének jelenlegi állapotáról készült drónfelvétel, valamint
 a Kormány határozata, amely döntött fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról.
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Német Judit református lelkész asszony mondta el imáját.

Deme Károly evangélikus lelkész úr imádkozott.
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Végül Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr áldotta- és szentelte meg a kapszulát.

A kapszula, nemzeti színű szalagok segítségével került az előkészített üregbe.
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A kapszula helyét fedő díszes alapkövet - az építési kivitelező nevében - Szabó Csaba
főmérnök úr helyezte el.

A komplex fejlesztési projekt onkológiai részének szakmai hátterét, az Országos
Onkológiai Intézet és Kórházunk között létrejött szerződésen alapuló
együttműködés garantálja, így a projekt eredményként, Intézményünk
alapításának 150. évfordulójára, 2020 év végére befejeződő építkezéssel olyan
komplex egészségügyi beruházás valósul meg, amely nem csak Nógrád megye és
az Észak-magyarországi régió lakossága, de a határon túli magyarság ellátása
szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír.
Salgótarján, 2019. április 26.
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