
2015. NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK

 Adni jobb, mint kapni
Zsíros Krisztina
krisztina.zsiros24@gmail.com

  December eleje volt, a pontos dátumra már nem emlékszem, 
csak arra, hogy nagyon hideg volt aznap. Testvéremmel 
sokáig játszottunk az udvaron, aztán átfagyva léptünk a 

jó meleg lakásba. Anyukám nem sokkal ezután érkezett haza, 
kezében két nagy szatyorral. Bár még nem melegedett meg a te-
nyerünk, és az arcunk is még eléggé hideg volt, ujjongva futot-
tunk oda anyához. 

– Mi van a táskában? – kérdeztük szinte egyszerre. 
Anyukám nem is válaszolt, csak letette azokat a szoba közepé-

re. Mi persze oda is követtük a csomagokat és engedély nélkül ki 
is bontottuk. A zsömlék, valamint a gyümölcsök között csomago-
lópapírt, celluxragasztót és üdvözlőlapokat is találtunk. Kérdően 
néztünk anyára, hiszen a karácsonyi ajándékok előkeszítéséhez 
még nagyon korai volt, és előre egyébként sem mutatták meg so-
ha, hogy mibe öltöztetik a tőlük – illetve az ő Jézuskájuktól – ka-
pott játékokat. 

– Csomagolunk – hangzott a ki nem mondott kérdésre a válasz. 
Még meglepettebben néztünk össze a bátyámmal. Anyukám ar-
ra kért minket, hogy keressünk egy  kisebb dobozt, majd pakol-

juk meg olyan játékokkal, ame-
lyek még jó állapotban vannak, 
de nekünk már nem kellenek. 
Vonakodva kezdtünk hozzá, de 
közben végig hallgattuk anyát, 
ahogy arról beszél, hogy idén 
valami új dolgot fogunk megta-

nulni, mégpedig azt, hogy adni jobb, mint kapni. Nem értettük, 
hogy lehet adni jobb, hiszen amit kapunk, az a miénk, azt meg-
tarthatjuk, azzal játszhatunk. Amit viszont adunk, az már nem 
lesz többé a miénk, azzal nem játszhatunk többet. 

Az alföldi kisvárosban – ahol felnőttem – volt egy család, akiről 
anya azt mesélte, ebben az évben a gyerekek nem kapnak semmit 
karácsonyra, nincs pénzük az ünnepre. 

Becsomagoltuk a játékokkal megtöltött dobozokat, majd kará-
csony előtt pár nappal elvittük a házhoz, ahol a nehéz helyzetű 
család lakott. Becsengettünk, majd másodpercek múlva egy kis-
lány nyitott kaput nekünk. 

Abban a percben éreztem át először, hogy adni valóban jobb, 
mint kapni, hiszen alig vártam, hogy odaadhassam a kis copfos-
nak az általam készített csomagot. Amikor pedig átvette, azt vár-
tam tűkön ülve, hogy mikor bontja már ki. Szélesen mosolygott, 
ahogy meglátta a babákat, amiket ezentúl neki kellett öltöztetnie. 

Nincs pénzük
az ünnepekre

apni

 Újabb példakép 
„kapott” termet

  TATABÁNYA Olimpiai ezüstérmes, 
világ- és Európa-bajnok, évekig 
Tatabányán vízipólózott. Ki ő? 
Kásás Zoltán, akiről tegnap a Dó-
zsa iskolában tantermet nevez-
tek el. Immár ez a kiváló sport-
ember a negyedik a sorban, hi-
szen az oktatási intézménynek 
van már Kiss Antal, Herr Orso-
lya és Földi Imre terem, szerdá-
tól pedig Kásás Zoltán is.

Az ünnepi eseményen a  sport- 
és politikai élet jeles képviselői 
is megjelentek. Kásás egykori 
csapattársai között például dr. 
Kemény Dénes, a Magyar Ví-
zilabda Szövetség elnöke is kö-
szöntötte a mai is hibátlan erőn-
létnek örvendő egykori klasszist 
játékost.

De az üdvözlők sorában volt 
Bencsik János országgyűlé-
si képviselő, Bereznai Csaba, a 
város alpolgármestere, Kovács-
hegyi Zoltán, a Tatabányai Víz-

mű SE elnöke, valamint, de nem 
utolsó sorban, Benyeczkó Ilona, 
az iskola igazgatója. Mindannyi-
an más-más oldalról közelítették 
meg a névadó teljesítményét, de 
valamennyi ünnepi beszédből, 
visszaemlékezésből kicsengett, 
hogy a példaképekre ma is szük-
ség van az élet minden terüle-
tén, és a siker záloga a tehetsé-
gen túl az elhivatottság, a kitar-
tás, valamint a kemény munka.

Maga az ünnepelt pedig azt 
emelte ki, hogy ma is a szíve 
csücske  Tatabánya, ahol évekig 
erősítette az akkor Bányász vízi-
labdacsapatát. Ahol – elmondá-
sa szerint – az itt tartózkodása 
minden pillanatát élvezte. A hi-
vatalos protokollt követően Ká-
sás Zoltán megtekintette a róla 
elnevezett osztálytermet, amely-
re leginkáb majd az oktatási in-
tézmény 3. c osztálynak tanuló-
ia lehetnek büszkék...   P. J.

  Több mint húsz teherautó-
nyi adomány gyűlt össze a 
Ho-Máhr Trans Kft. telephe-
lyén, amellyel idén is a Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szol-
gáltató megyei szakellátó-
ján keresztül a vér szerinti 
családjuk nélkül élő gyere-
keket támogatják a „Segítő 
Jóbarátok”.

Zsíros Krisztina
krisztina.zsiros24@gmail.com

  TATABÁNYA A Segítő Jóbarátok 
idén is támogatják a vér szerinti 
családjuk nélkül élő gyerekeket, 
akiknek ezúttal is több teherau-
tónyi adományt gyűjtöttek össze 
a Ho-Máhr Trans telephelyén, 
tegnap pedig átadták a Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgál-
tató megyei szakellátójának. 

Honosi Mihály és Honosi-
né Máhr Ágnes, Dr. Dombi Pé-
ter, továbbá Dr. Farkas Károly, 
azaz a Segítő Jóbarátok alapí-
tói immár ötödik évben szerve-
zett adománygyűjtést azoknak 
a gyerekeknek, akik szociális 
vagy egyéb körülmények miatt 
a vér szerinti családjuk nélkül 
élnek. Az országban 4000 ilyen 
fiatal van, megyénkben pedig 
400-an laknak a hét lakásott-
hon valamelyikében, illetve csa-
ládi körülmények között nevelő-
szülőknél. Barta László, a Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgál-
tató megyei területi vezetője el-
mondta, az egyházi szervezet 
0–18 éves korig gondoskodik a 

gyerekekről, akiknek nagy se-
gítséget jelentenek a most kapott 
ajándékok, amelyek között játé-
kok, ruhaneműk, ifjúsági búto-
rok, tartós élelmiszer, műszaki 
cikkek és kerékpárok is vannak. 

A tegnapi rendezvényen részt 
vettek a Ho-Máhr Trans Kft. tu-
lajdonosai és munkatársai mel-
lett, azon cégek képviselői is, 
akik az adományok gyűjtésé-
ben segítettek. Gelbmann Csen-
ge csokoládé gyűjtését szervez-
te, illetve a Gelbmann Kft. és a 
Grundfos üzemi tanács dolgo-
zóinak ajándékait továbbítot-
ta. Bencsik János országgyűlé-
si képviselő is adománnyal ér-
kezett a tegnapi átadóra. A gye-

rekeket megterített asztal vár-
ta szendvicset, süteményt et-
tek és kakaóztak. A mosolygós 
kislányok furulyaszóval és ver-
ses műsorral készültek a jóte-
vőknek. Ezután még a Ho-Máhr 
Trans Kft. telephelyén lévő aján-
dékokból mindannyian választ-
hattak egyet. 

A kiemelkedő segítséget nyúj-
tó cégek között a Gyermelyi Zrt., 
a Becton Dickinson, a Gottwald 
család, Iron Trade Kft., a VOSZ 
Megyei Szervezete, Talentum 
két tanítási nyelvű iskola is sze-
repel. December 3-án a Vértes 
Agorájában a Segítő Jóbarátok és 
a Szent Ágota Szolgáltató közös 
szervezésében Jótékonysági Ka-

rácsonyi Gálát tartanak, amely-
nek keretében minden adomá-
nyozónak megköszönik a segít-
séget. A gyerekek megható mű-
sorral készülnek és közkívánat-
ra Oláh Ibolya is a fellépők kö-
zött lesz, aki a felkérést azon-
nal elfogadta. A „Segítő Jóbará-
tokhoz” idén is csatlakozott Ku-
rucz Erika és Ágnes, akik múlt 
szombaton 35 fodrász bevoná-
sával készítették el sok-sok gye-
rek fizuráját az ünnepekre, a ta-
tai Talentum iskola tanulói pe-
dig a Mikulás-csomagok elké-
szítéséből veszik majd ki a ré-
szüket, és a karácsonyi gálán is 
nagy örömmel segítséget nyújta-
nak a szervezőknek. 
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Éppen a Gyermelyi Zrt.

adományát rakják le

a többi „ajándék” mellé

 Segítő jó barátok Segítő jó barátok
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HIRDETÉS

Megújult a kórház: korszerű épületszárnyak, optimalizált betegutak
Befejeződnek a tatabányai Szent 
Borbála Kórház 2013-ban meg-
kezdett fejlesztési és felújítási 
munkái az év végéig. A betegek 
és ellátóik hivatalosan is birtokba 
vehették az új, az orvostechnika 
legkorszerűbb eszközeivel felsze-
relt épületszárnyakat.
Tatabánya. Az év végéig befeje-
ződnek a Szent Borbála Kórház-
ban a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 
„Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbe-
teg szakellátásban” elnevezésű 
projekt keretében zajló fejlesztési 
és felújítási munkák. Az Európai 
Unió és a magyar állam támo-
gatásával megvalósuló projekt 
keretében két új épületszárnyat 
építettek, a mintegy 5,8 milliárd fo-
rintos beruházás eredményeként 
egy helyre költözhettek az ed-
dig több pavilonban, szétszórtan 
működő osztályok. Az újonnan 
építettt épületszárnyak mellett új 
betegirányítási rendszert alakítot-
tak ki, felújították a központi műtőt 
és az intenzív osztályt, elkészült 
a központi diagnosztika, moder-
nizálták az épületgépészetet és 
informatikai fejlesztéseket hajtot-
tak végre. Az orvostechnológiai 
fejlesztésnek köszönhetően már 
Tatabányán is végezhetnek MR-
vizsgálatot és egy korszerűbb 
CT-t is üzembe helyeztek.
Az intézménynek kiemelt szerepe 
van a fekvőbeteg-ellátásban. Ta-
tabánya, Oroszlány, Tata, Kisbér, 
Komárom városa és környéke 
mellett a legnagyobb forgalmat 
lebonyolító M1-es autópálya kö-
zelségéből adódóan az itt történő 
balesetek sérültjeinek ellátása is 
az intézmény feladata. A fekvő-
beteg-ellátó osztályokon évente 
mintegy 35 ezer embert látnak el, 
míg a járóbeteg-ellátást 550 ezren 
veszik igénybe. Az intézményben 
781 ágyon mintegy 160 orvos és 

több mint 750 egészségügyi szak-
dolgozó végez gyógyító tevékeny-
séget.
A projektnek köszönhetően a 
telephelyek száma kettőre csök-
ken, az új tömb megépülésével 
pedig centralizálhatták az eddig 
egymástól távol, szétszórtan mű-
ködő kórházi osztályokat, jelentő-
sen megrövidítve a betegutakat, 
gyorsítva ezzel a betegellátást. A 
központi technológia tömb meg-
építése mellett új orvosi műszerek 
beszerzése, valamint az informa-
tikai rendszerek megújítása volt 
a cél. A beruházási munkálatok 
2013 májusában elindultak, a 
projektet 2015. december 31-én 
zárják le.
Dr. Lőke János főigazgató kiemel-
te, hogy a rekonstrukció összesen 
19, a járóbeteg- és a fekvőbeteg-
ellátási egység munkáját érin-
ti. Hangsúlyozta, hogy kollégái 
sokszor meglehetősen nehéz 
körülmények között kellett, hogy 
helytálljanak a mindennapokban, 
amiért köszönetét fejezte ki.
A fejlesztés kulcseleme az új köz-
ponti tömb megépítése volt, a H 
épületre merőlegesen 5588 négy-
zetméteren két új épületszárnyat 
alakítottak ki, ezzel párhuzamo-

san pedig több egységet moder-
nizáltak. A H épület földszintjén 
összesen nyolc ablaknál alakítot-
ták ki az új központi betegirányító 
rendszert, amely így átköltözött az 
L pavilonból. A régi és új épület ta-
lálkozásánál a tengelyben négy új 
felvonót üzemeltek be. A villamos-
sági rendszer is a legmodernebb 
és energiatakarékos világítással 
készült el. Az új kettes számú 
szárny földszintjén folynak ezen-
túl a kardiológiai, hematológiai és 
neurológiai szakrendelések.
A kórház új sürgősségi beteg-
ellátó osztálya a négyes szárny 
földszintjén van, közel a most 
kialakított radiológiai osztályhoz, 
melyet a kor legmodernebb orvo-
si műszereivel szereltek fel. Előny, 
hogy sikerült optimalizálni a 
betegutakat, így nagy haté-
konysággal és gyorsan 
végezhetőek el CT- 
és MR-, valamint 
a röntgenfelvé-
telek.
A betegellá-
tás minő-
ségének 
növeke-
désében 
óriási lé-

pés, hogy Tatabányán is lehetsé-
ges lesz a mágneses rezonancia 
(MR) vizsgálat. A műszer segítsé-
gével pontosabb diagnosztikát ké-
pesek felállítani a mozgásszervi, 
gerinc és lágyrészek vizsgálatá-
nál, de egyre fontosabb szerepet 
játszik a neurológiai, belgyógyá-
szati és kardiológiai diagnosztikák 
felállításában is. A 64 szeletes CT 
a legújabb fejlesztésű informatikai 
háttérrel speciális vizsgálatok el-
végzését is lehetővé teszi. 
A berendezéseknek nagy szere-
pe van a diagnózis korai felállítá-
sában, a daganatos betegségek 
mellett számos más területen is 
nyújt segítséget, például a legel-
terjedtebb megbetegedéseknél, a 
szív- és érrendszeri betegségek-
nél, a stroke-nál, és a traumás sé-
rüléseknél. A CT- és MR-vizsgáló 
közvetlen szomszédságában 
kapott helyet két új, könnyen ke-
zelhető, többfunkciós, digitalizált 
detektoros röntgengép. Kisebb 
sugárzás mellett rendkívül jó fel-
bontásban készíti a felvételeket, 
így még egy testesebb betegnél is 
jól láthatóak az elváltozások. Le-
hetővé vált a különböző eszközök 
által előállított digitális képi anya-
gok egységes és intelligens keze-
lése, helyi és központi tárolása és 
visszakeresése (PACS rendszer).
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Kásás Zoltán jobbján feleségével a róla elnevezett tanteremben
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