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Tánclépésben küzdenek
a bajnoki címekért
Esztergom A Pézsa sportcsarnokban ma tíz óra előtt
tízperccel kezdődik nyolc stílusban a Magyar Divat és
Sporttánc Szövetség országos
bajnoksága a helyi Carmen
Táncművészeti és Sporttánc
Alapítvány rendezésében.
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megyei tükör

2015. május 9., szombat

Hitvallásuk a jövő záloga
ELISMERÉSEK Az ápolók nélkül nem működne az egészségügy

Kömlőd Tudnál segíteni,
most szükség van rád! elnevezéssel közösségi munkára hívnak mindenkit, aki a
rendezvénytér tereprendezésében segíteni akar, és tud.
A tenni akarókat szombaton
reggel nyolckor várják.

Bajót Már lehet jelentkezni
az idei négynapos festészeti
alkotótáborba, amelyet tizenegyedszer rendeznek meg a
településen júniusban. A fókuszban az úgynevezett pléner festészet lesz, ehhez a
természeti szépségekben
gazdag településen számtalan lehetőség kínálkozik.

Éjszakai fürdőzésre
biztat a lehetőség
Komárom Ma este fél kilenc-

től éjfélig a gyógyfürdőben
kedvezményes árú belépőjeggyel lehet igénybe venni
a szolgáltatások széles körét.

Családi nap a félhold
árnyékában
Esztergom A Dzsámi Múzeumban ma 10–20 óra között
Élet a török félhold árnyékában – Kalandozások a török korban elnevezéssel családi napot tartanak. Egész
nap múzeumpedagógiai és
kézműves foglalkozásokat,
rendhagyó tárlatvezetéseket,
bemutatókat tartanak.

FOTÓ: hagymási bence

Továbbra is várják
az önzetlen segítőket

Kínálja magát
a vásznakra a falu

wágner
zsanett

A mi ápolóink

Összefoghat a falu
a rendezvénytérért

Tatabánya/Tata A Magyar
Vöröskereszt megyei szervezete szombaton 13.30–16.30
óra között a tatabányai Forgórózsa Ki Mit Tud vetélkedőjén, 10–12 óra között Tatán, a rendőrségi családi napon várja a véradókat.

jegyzet

Ők azok, akik áldozatos munkáját elismerte tegnap a tatabányai Szent Borbála Kórház vezetése, akikre kollégáik is büszkék lehetnek

Florence Nightingale születésnapján világszerte
megrendezik az Ápolók
Nemzetközi Napját, amely
alkalmat ad arra, hogy eme
megterhelő hivatás művelői
legalább egy napra a figyelem
középpontjába kerüljenek.
Wágner Zsanett
A tatabányai Szent Borbála Kórház vezetése tegnap köszöntötte ápolóit és áldozatos munkájuk elismeréseként húsz kiváló dolgozót, négy önkéntest és
két részleg teljes kollektíváját
részesítette elismerésben. Őket
köszöntötte Schmidt Csaba polgármester és dr. Kancz Csaba kormánymegbízott. Ünnepi beszédet mondott dr. Dombi Péter főorvos, aki összegezte az egészségügy oszlopos tagjai életének fontosabb állomásait. Az elhangzottakat a Kodály
Zoltán Általános Iskola növendékeinek műsora tette sokak
számára még emlékezetesebbé.
– Akkor is fontos megállnunk ünnepelni és van mit/
kit ünnepelnünk, amikor az
egészségügy ilyen nehéz helyzetben van, mint ma. Akkor is
ünneplünk, ha pár nap múlva

a kórházban. Nagyon örülök,
hogy a lányom ebben a szociális intézményben megtapasztalhatta mivel járnak a mindennapok. Láthatta azt, hogy egy
építkezés közepette hogyan éli
meg beteg és dolgozó - idézem
főigazgató urat - a nem békeállapotot. Láthatta azt, hogy a kicsit nagyobb türelmetlenségre,
amely a betegek részéről érkezik, hogyan reagálnak. És elége-

többen megyünk tüntetni az
egészségügy „betegsége” miatt,
mert ezt már jelezni kell valamilyen úton-módon. Köszönet
illeti mindazokat, akik együtt
dolgoznak ezekben az időkben
– nyitotta a köszöntők sorát dr.
Lőke János főigazgató.
– Engedjenek meg egy személyes momentumot: Pár hónappal ezelőtt a nagyobbik lányom volt önkéntes munkán

Akik „duplán” ünnepeltek, akiket ünnepelhettek
Mint ismert május 12-én ünnepli az ápolókat ország, világ
nnak emlékére, hogy 1820-ban
ezen a napon született az ápolóképzés kiemelkedő alakja, az
angol Florence Nightingale. A
már életében legendává vált
brit hölgy az 1853-56-os krími
háború idején a törökországi
brit katonai kórházban az ellátás megszervezésével megteremtette az ápolói hivatás alapjait.
Tevékenységével megreformálta a kórházakban uralkodó
higiéniás állapotokat, forradalmasította az ellátást, javította
a betegek helyzetét és megbecsülést szerzett az ápolói hivatásnak.

Tegnap Fröhner Reinhardot,
Mátrayné Szalay Szilviát, Csontos Erzsébetet, Kalmár Katalint, Fehérné Rác Erikát, Laurencsics Imrénét, Dörnyei Vendelt, Winkler Antalnét, Horváth
Dalmát, Kálmán Máriát, Bozóki Csabát, Papné Vízvári Tímeát, Iván Henriettet, Tátrai Tünde Szilviát, Fábiánné Horváth
Anikót, Ádók Ágotát, Tálasné
Román Veronika Máriát,
Sas-Antal Erikát, Vadász Szilviát, Turákné Klutsai Andreát és
négy önkéntest (Bátori Ferencné, Kárász Márta, Kovacsity
Éva és Német Dénes) illetve a
Kardiológia ápolónőit és a
Tisztaruha raktár kollektíváját
részesítették kitüntetésben.

dett volt. Azt mondta, hogy ezek
az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek az embertársaikért. Nap mint nap. Megemelem
a kalapom, mert az egyik legnagyobb megbecsülés jár önöknek
– vette át a szót dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott.
– Egyetérthetünk abban, hogy
ma az egészségügy jövője nem is
annyira a beruházásokon múlik,
inkább az ápolók, orvosok hitvallásán, munkaszeretetén. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az itt
jelenlévők elkötelezett munkája
nélkül a magyar egészségügyi
ellátórendszer nem működne.
Erre tegnap is szükség volt és az
lesz ma, holnap, holnapután. Köszönjük – mondta Schmidt Csaba
városvezető.
A tatabányai vezetés a további segítségnyújtásról biztosította a kórházat. A polgármester – türelmet kérve – párhuzamot vont az ország gazdasági
helyzete és a beteg ember talpra állása között. Mint mondta
egy hosszú betegség után az elindulás sem megy egyik napról a másikra. Szükség van némi segítségre, gyógytornára
az első lépések megtételéhez.
A kormányzat épp ezért dolgozik az életpálya modellek kidolgozásán.

A magyar egészségügy ma
nagyon „beteg”. Hosszú ideje szenved egy bizonyos kórban. Az ellenszert még nem
találták fel. Megfelelő mankóval vagy anélkül, de biztosan jó időbe telhet, amíg
talpra áll. Megjósolható,
hogy az első önálló lépések
bizonytalanok lesznek, de
fokozatos terhelés mellett elérhető a cél.
Van egy hely megyénkben,
ahol a helyzet hosszú hónapok óta nem túl rózsás.
Abban a tatabányai kórházban, ahol egy új épületszárny építése miatt nem
zökkenőmentes a betegellátás. Érthető, hogy a páciensek türelme sokszor fogytán. Sokszor értetlenkednek, amikor több órát kell
várni a balesetin egy kötözésre. Nem tetszik nekik,
ha az ápoló nem lesi minden egyes percben a kéréseiket, sokszor fintorognak
amikor a kórterem elé gördülő ebédhordó kocsiról szerényebb adag érkezik. Picit
sértve érzik magukat akkor
is, ha a nővérek nem elég
óvatosan adják be a reggeli
injekciót. Mindezek ellenére
van mit/kit ünnepelni.
Talán nincs alkalmasabb
időpont és hely sem arra,
hogy köszönetet mondjak.
„Személyesen” is hadd fejezzem ki hálámat mindazért, amit az ápolók eddig
értem tettek. Megemelem a
kalapom azok előtt, akik a
nagymamámat, nagypapámat, édesanyámat és édesapámat gondozták. Jó, hogy
volt mellettük valaki akkor, amikor én nem lehettem. Amikor egy korty vízért csengettek az este és
én nem tudtam segíteni.
Amikor fájt nekik és a nővérek azonnal enyhíteni tudtak panaszaikon. Amikor
segítő kezüket nyújtották a
papának, mert pár nap után
végre felkelt a kórházi ágyból. Amikor pár jó szóval,
a „hogy tetszik lenni Margit néni”-vel jól indították a
Mama napját.
Köszönöm! Köszönjük!

Megújult a gépjárműflotta

fagylaltozó, illetve cukrászda csatlakozott ahhoz az remek akcióhoz, amelyben pénteken fél áron kínálták a jeges
édességet. Szűkebb hazánkban is egy tucatnál több üzlet vett részt ebben a programban, amelynek leginkább a
fagylaltkedvelők örültek.

Ünnepséget tartott pénteken
délután a 21. születésnapját tartó Ho-Máhr Trans Kft. A Tatabánya-Környe Ipari Parkban a
város és a nagyközség polgármestere, Schmidt Csaba, illetve Beke László mondott köszöntőt, nyitotta meg a rendezvényt.
Ezt követően átadták a dinamikusan fejlődő magyar tulajdonú társas vállalkozás logisztikai központjának új részlegét, a
gumiszerelő- és tárolóműhelyt,
a gépkocsimosót, és a megújult
gépjárműflottát.
A hivatalos ceremóniákat követően a jó hangulatról Nyári
Károly és a Nyári lányok, valamint Galambos Lajcsi és a Dáridó gondoskodott
n.

FOTÓ: bodroki csaba

Tegnap fél áron nyalhattunk. A magyar kézműves fagylalt napja alkalmából országszerte több mint 450

FOTÓ: bodroki csaba

HO-MÁHR TRANS Bővült a cég logisztikai központja is

Béres Gábor (balra) gratulál Honos Mihálynak az új Mercedesekhez

