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Mostantól a község betegeinek nem kell utazniuk, ha röntgenfelvételre lesz szükségük. Bő másfél hónap próbaüzem és a szükséges 
ellenőrzések elvégzése után március 24-én a páciensek szolgálatába állították az új röntgengépet. Átadásával a magyarkanizsai egész-
ségügyi intézmény egyik legnagyobb, két éve húzódó gondja oldódott meg. 

Dr. Körmöczi László igazgató az ünnepélyes átadáson elmondta, hogy noha a régi, sugárzásveszélyes készülék kiiktatása után 
azonnal megkezdték a megoldáskeresést, a készülék körülményes beszerzése és az engedélyeztetés elhúzódása miatt csak két év el-
teltével sikerült megvalósítani ezt a jelentős beruházást, előtte azonban komoly átalakítási munkálatokat is el kellett végezni a rönt-
genkabinetben. Mindezekért az egészségház nagy-nagy köszönettel tartozik a költségeket felvállaló községi önkormányzatnak. 
A beruházás, amelyet még 2014. áprilisában indított meg az önkormányzat, nem egész 30 millió dinárba ke-
rült. A röntgengépre 23,6 millió dinárt kellett biztosítania az önkormányzatnak, az objektum átalakítási munkálatai-
ra pedig további 5 és fél millió dinárt különítettek el a községi költségvetéséből, mivel sem a köztársasági sem a tarto-
mányi szervek nem támogatták ezt a nekünk nagyon fontos beruházást, hallottuk dr. Bimbó Mihály polgármestertől.  
Két évvel ezelőtt a röntgengép beszerzésének eljárását az akkor még magyarkanizsai polgármester, ma már tar-
tományi kormányfőhelyettes, Nyilas Mihály indította el, aki ugyancsak ott volt az avatóünnepségen.
– Minden jó, ha a vége jó! Két év után együtt örülhetünk és örülnek a község polgárai, hogy az 
új röntgengéppel a diagnosztika, ami a legfontosabb az egészségügyi ellátásban, jóval erőseb-
bé válik Magyarkanizsán, és a jövőben nem kell nekik máshova elmenni emiatt – nyilatkozta Nyilas Mihály. 
Az új röntgenkészüléket szakmailag képzett orvosok és technikusok kezelik, akik a felvételeket az ország bármelyik kórházába továb-
bítani tudják, ha arra a páciens vagy annak orvosa igényt tart.
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Nem kell már utaznunk a röntgenfelvételért
– A Magyarkanizsai Egészségházban átadták rendeltetésének az új röntgengépet –


