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Megkezdődhet a sürgősségi osztály létrehozása

Bereznai Csaba jegyzete

Folyamatos az építkezés a Szent Borbála Kórházban
Összességében közel hét és fél milliárd
forintból fejlesztik a tatabányai Szent Borbála
Kórház infrastruktúráját. Az egészségügyi
intézményben a napokban lezárul a koraszülött részleg fejlesztési pályázata, de vannak itt
folyamatos a beruházások: már áll az ötszintes új pavilon, amelyben hamarosan korszerű
diagnosztikai, CT és MR vizsgálókat is kialakítanak, de hamarosan befejeződnek a régi
pavilon energiakorszerűsítési munkái is. Az
újabb jó hír a napokban érkezett: a kórház 1,2
milliárd forintot nyert sürgősségi osztályának
kialakítására. Ez jelentősen megkönnyíti majd
az itt dolgozók munkáját, de az úgynevezett
„betegutak” is rövidebbek lesznek.
Az újabb fejlesztés lehetőségét dr. Lőke
János főigazgató jelentette be a kórházban
tartott sajtótájékoztatón, melyen részt vett
dr. Völner Pál államtitkár, Bencsik János
országgyűlési képviselő, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, valamint
Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere,
aki országgyűlési képviselőként is szorgalmazta a sürgősségi osztály létrehozását
az egészségügyi intézményben. „A városban dolgozó orvosokkal közösen összeállított Egészséges Tatabányáért Programban kiemelt helyet kapott a kórház felszereltségének fejlesztése, valamint a betegeket kiszolgáló épületek megújítása. A ma
átadott és bemutatott fejlesztések mindezen

A legfrissebb kész beruházás a csecsemő koraszülött osztályon történt meg 160 millió forint értékben

városi stratégia végrehajtását szolgálják” –
emelte ki lapunk kérdésére Schmidt Csaba
polgármester, aki hozzátette: a beruházások
közül a mindannyiunk szívéhez legközelebb álló fejlesztés, a koraszülött intenzív
osztály műszaki korszerűsítése már be is
fejeződött: 160 millió forintos eszközbeszerzéssel az ország egyik legkorszerűbb
koraszülött osztályát alakították ki Tatabányán, ahol megyén kívülről is fogadják az
újszülötteket. A sebészeti pavilon energetikai korszerűsítése befejezés közeli állapot-

ban van, míg az új belgyógyászati pavilon
szerkezetileg elkészült, helyükre kerültek a
nyílászárok, így kívül-belül folyhat a munka. A mai napig azonban orvos szakmailag
komoly hiánya volt a Szent Borbála Kórháznak, hogy nem rendelkezik sürgősségi
osztállyal. Korábbi szakmailag támogatott
pályázatot a baloldali kormányok elutasították. Tavaly tavasszal kérdést tettem fel
Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter úr
felé a sürgősségi osztály kialakítása érdekében, s ekkor sikerült ehhez a célhoz meg-

nyerni a minisztériumot, így mintegy 1,2
milliárd forintból létrehozható a sürgősségi
osztály, ami az új pavilon megnyitása után
kevéssel, 2015-ben megkezdheti munkáját.
A sürgősségi osztály jelentősége, hogy az
egyablakos rendszerben a szakemberek a
szaktudásukkal, illetve a komoly műszaki
háttérrel perceken belül a megfelelő osztályra tudják irányítani a sürgős ellátásra
szoruló beteget” – mondta el a polgármester.
(folytatás a 3.oldalon)

Több pénz az idősek szervezeteinek

434 milliós beruházás Alsógallán

Tízmillió forint a nyugdíjaskluboknak

Megújul a Táncsics Mihály út

Az idei évben több mint 1,7 millió forinttal
több, összesen 10 millió forint támogatást juttat a város az itt működő nyugdíjas klubok működtetésére – jelentette be
Schmidt Csaba polgármester a KPVDSZ
Művelődési Házban, a nyugdíjasklubok
vezetőinek hagyományos klubdélutánján. Az
eseményen részt vett Bencsik János országgyűlési képviselő is, aki a nyugdíjasokat
érintő további változásokról tájékoztatta a
megjelenteket.
A január az önkormányzat életében
a városi költségvetés összeállításával
telik, ekkor derül ki, hogy a városban
lévő intézmények, szervezetek mekkora
támogatásra számíthatnak az idei évben
– hangsúlyozta Schmidt Csaba polgármester, majd hozzátette: a tavalyi évben
jelentős kormányzati támogatást kapott
városunk, melynek köszönhetően az
önkormányzat gazdasági helyzete sokat
javult. A Tatabányán működő kulturális
és civil szervezetek támogatására így
több forrást biztosíthatnak, a nyugdíjasklubok idén összesen tízmillió forintból

gazdálkodhatnak. Abban a kérdésben
viszont, hogy milyen arányban osszák
meg ezt az összeget az alaptámogatás és
a pályázati támogatás között, a nyugdíjasklubok vezetőinek javaslatát kérte a
polgármester. A legfontosabb az, hogy a
városunkban élő nyugdíjasok minél jobban érezzék magukat, és hogy a nyugdíjasklubok minél jobb célokra tudják felhasználni az idei évben megítélt támogatást – tette hozzá Schmidt Csaba.
Bencsik János országgyűlési képviselő
beszédében hangsúlyozta: a szépkorúak
számára a jövőben is biztosítja a város
azt a támogatást, ami a nyugdíjasklubok éves programjainak összeállításához
szükséges. Az idei évben több új lehetőséget is biztosít az állam a nyugdíjasok
mindennapjainak gazdagabbá tételére.
Bencsik János hozzátette: a Szent
Borbála Kórházban hamarosan elkészülő új szárny is az időskorúak mindennapjainak megkönnyítését eredményezi
majd, hisz egy épületben lesz megtalálható számos, addig több telephelyen
működő kórházi részleg.

Tatabányán több, mint 3000 tagot számlálnak a nyugdíjas klubok

A város egyik legszebb utcája egyben az egyik legforgalmasabb is

Közel egy kilométer hosszan újul meg a
Táncsics Mihály út Alsógallán. A munkálatokra bruttó 434 millió forintot meghaladó összeget fordítanak, ebből 391 millió
forint pályázati támogatás, a különbözetet
a város költségvetése biztosítja – jelentette be Schmidt Csaba polgármester és
Bencsik János országgyűlési képviselő a
helyszínen, ahol jelen volt dr. Kancz Csaba
alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője is.
„Régi ígéretet sikerül teljesíteni ezzel
a beruházással” – hangsúlyozta Bencsik János országgyűlési képviselő, aki
a projekttel kapcsolatban elmondta: bár
a Regionális Fejlesztési Tanács forráshiány miatt megpróbálta lebeszélni az önkormányzatot arról, hogy a
2007-2013 közötti uniós költségvetési
időszakban pályázzanak az útszakasz
felújítására, a városnak mégis sikerült
bebizonyítania, hogy bátraké a szerencse. „Tatabánya pályázata ugyan az első
körben nem volt sikeres, egy korábbi
nyertes azonban visszakozott, így tudtunk vonal fölé kerülni, azaz támogatást
nyeri és teljesíteni a korábbi ígéretet” –
mondta el Bencsik János.
Schmidt Csaba polgármester megköszönte Bencsik János sikeres pályázat-

ban való közreműködését, majd kiemelte: a Táncsics Mihály út városunk egyik
legforgalmasabb, ugyanakkor az egyik
legrosszabb állapotban lévő útszakasza
is. „Az elmúlt napokban minden előkészületet megtettünk, hogy megkezdődhessenek a munkálatok, melyek „faltól
falig” tartanak, azaz nemcsak az útburkolat, hanem a járdák és a csapadékvízelvezető csatornák, a kapubejárók és a
parkolók is megújulnak majd” – emelte
ki Schmidt Csaba.
A projekt kivitelezése során a Tolnai út és a Március 15-e úti csatlakozás között, összesen 917 méter hos�szan korszerűsítik az úttestet, mintegy
6500 négyzetméter útburkolatot és 3700
négyzetméter járdát újítanak fel, a munkálatok közel száz családi házat, és 98
kapubehajtót érintenek.
Dr. Kancz Csaba, a városrész önkormányzati képviselője hangsúlyozta: a
beruházás sikere is bizonyítja, hogy ha
a városvezetés együtt tud működni a
kormánnyal, ilyen nagy beruházásra is
lehet uniós forrásokat találni. A munkálatok ütemezésével kapcsolatban az
alpolgármester elmondta: a beruházás
még az idén elkezdődik, ez idő alatt a
lakosság türelmét és megértését kérik
majd.

Kötelet!!!!
Demokratikus berendezkedésű
országokban szokás, hogy 4-5
évente a választópolgárok véleményt alkotnak azok tevékenyégéről, akikre ezen időszakra rábízták
közös ügyeik intézését, támogató
vagy protest szavazataikkal értékelik a kormányzati teljesítményt.
Természetes az is, hogy a kormányrúdnál lévők bemutatják az elért
eredményeket, a közjót szolgáló
intézkedéseket: épülő utakról,
átadott hidakról, felújított iskolákról, átvágott szalagokról hallhatnak
ilyenkor a szokásosnál sűrűbben
a tisztelt szavazók. S bizony az is
teljesen megszokott, hogy az ellenzéki politikusok a fenti sikereket
tagadják, kicsinylik, vagy a maguk
érdemének tulajdonítják. Sajnos ma
már az sem okoz túl nagy felháborodást, ha a politikai ellenfelek
kígyót-békát kiabálnak egymásra,
így próbálnak a másik fölé kerülni.
Azonban most a baloldal átlépett
egy olyan határt, ami a demokráciával nem igen egyeztethető össze.
Az közismert, hogy a külhonból
importált kampánygurujuk nagymestere a gyűlöletkeltésnek, a lejárató kampányoknak, a saját tábor
ilyetén való mozgósításának, de
hogy mekkora szerepe volt a szocialisták kongresszusán keltett botrányhoz, arról egyelőre nem szivárgott még ki semmi. Talán mindegy
is ez, mert bárki által ellenőrizhető,
megnézhető, visszahallgatható
tény, hogy az MSZP kongres�szusán az elnökük által felhergelt
hallgatóság az egyik kormány-párti
polgármester akasztását követelte.
Hangsúlyoznám, a lincselni készülő
bekiabáló nem egy kocsmából kitámolygó, öntudatlan síkrészeg volt,
hanem a Magyar Szocialista Párt
hivatalos kongresszusi küldötte,
akit hazánk valamely településén
a helyi MSZP tagjai választottak
meg arra, hogy a véleményüket,
akaratukat képviselje az országos döntéshozásban. És ami még
ennél is megdöbbentőbb, a szónok, Mesterházy Attila, a baloldal
miniszterelnök-jelöltje, nem tette
helyre azonnal a gyilkolni akarót,
nem határolódott el a nyilvános
kivégzést követelőtől, hanem igazat
adott a bekiabálónak és kilátásba
helyezte az ötlet megvalósítását!
Az április választás eddig legmagasabbra srófolt tétje ezek szerint
az lesz, hogy elutasítja-e a magyar
társadalom azt a politikát, mely a
másik fél fizikai megsemmisítését
tűzi zászlajára és a neki nem tetsző
véleményeket szimpla akasztással
kívánja elhallgattatni.
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A „tolvaj libsik” lejjebb tuszkolták Lukács Zoltánt a listán

Újra hatalmat akar a Gyurcsány-koalíció

Áder János, államfő április 6-ra írta ki
az országgyűlési választás időpontját.
10 hét múlva Tatabányán is döntünk
arról, ki képviseljen minket az országgyűlésben. Nagy elmozdulás nem történt 2010-hez képest: a baloldalon
elmaradt a megújulás – másfél évnyi
szerencsétlenkedés után – ugyanazok
indulnak, akiket négy éve csúnyán
megbuktattak a választók. A politikai
paletta másik szélén elhelyezkedő Jobbik támogatottságában sincs jelentős
változás, az LMP célja továbbra is a
bekerülés lehet. A kormányzó FideszKDNP pártszövetség munkáját egyre
pozitívabban ítélik meg a választók,
komoly eséllyel számíthatnak a megkezdett munka folytatására. A tatabányai választási kilátásokkal kapcsolatban Bereznai Csabát, a kormánypártok
kampányfelelősét kérdeztük.

– Városunkban is egymást érik a
baloldali politikusok fórumai, legalább 5-6 politikai ellenfelük plakátjai hetek óta elborítják a várost,
Önök viszont még mindig nem indították meg a kampányukat. Nem
késtek el?
– A jelenlegi parlament – szerintem helyesen – úgy döntött, hogy az
eddigieknél rövidebbek és olcsóbbak legyenek a kampányok. Így
most csak 50 nappal a választások
előtt kezdődhet a kampány, ráadásul
csak egy forduló lesz. Szerencsére a nagyon drága tévéreklámokra,
rádióhirdetésekre sem lehet/kell költeni. Mi továbbra sem a „választók
meggyőzését” tartjuk üdvös mód-

szernek, idén is a párbeszédre, a
közös problémamegoldásra törekszünk. Bencsik János naponta 5-6
kisebb-nagyobb közösséget keres fel,
hogy átbeszéljék, milyen elvégzendő
feladatokat látnak ők a választókerületben, mit kell folytatni, min kell
változtatni. Ez nem látványos, nem
harsány, viszonylag sok időt, odafigyelést, nyitottságot igényel. Nagyon
hasznosak ezek a beszélgetések, első
kézből tudhatjuk meg, mi foglalkoztatja a gyárakban, a gépsorok mellett
dolgozókat, vagy épp a cégvezetőket,
a kórházi ápolónőt vagy az óvónénit.
A pozitívumok mellett elmondják
bizony azt is, hogy milyen hibákat
látnak a kormányzásban, mi érinti
őket rosszul, hogyan lehetne jobban csinálni. Ezeket a javaslatokat
igyekszünk összegyűjteni a következő hetekben, majd összeállítani a
választókerületben a következő ciklusban reálisan megvalósítható, vállalható feladatok listáját.
– Idéntől már nincs kopogtatócédula, miként fogják gyűjteni Bencsik János ajánlásait?
– Valóban, idéntől nem az ajánlószelvényen, hanem aláíró íven lehet
ajánlani képviselőjelölteket. Most
folyik az önkénteseink felkészítése,
több mint háromszázan jelentkeztek
erre a feladatra. Így február 17-től
igyekszünk eljutni minden családhoz, és természetesen a Komáromi
út 51. alatt lévő irodánkban is várjuk
hétköznap 10-16 óra között támogatóinkat.

– Lukács Zoltánék azt mondják,
hogy országosan is van esélyük a
győzelemre, Tatabánya pedig egyértelműen baloldali város.
– Egyet tudok érteni mindkét állítással. Minden indulónak van esélye
a győzelemre, ám ennek az esélynek a mértéke az igazi kérdés! Nem
hiszem, hogy a Gyurcsány-koalíciót
többen támogatnák, mint négy éve.
Magam is fontosnak tartottam volna
a baloldali megújulást, nagy szükség
lenne hazánkban egy igazi baloldali
értékeket felvállaló, modern szociáldemokrata pártra. És Mesterházy
Attiláék talán el is indultak ezen az
úton, de – mint az ábra mutatja –a
kísérletük elbukott. Sajnos most személyükben is ugyanazok – az egyszer a választók által már elzavart –
politikusok ölték egymást a baloldali
listahelyekért, akik 15 alkalommal
emelték a rezsi árát, akik elvettek
egyhavi nyugdíjat a szüleinktől, egyhavi fizetést a közszférában dolgozóktól, egyévnyi GYES-t az édesanyáktól. Ráadásul az eddigi kijelentéseik alapján most is erre készülnek:
a rezsicsökkentést „marhaságnak”
tartják, el kívánják törölni, a GYEDextrát megszüntetnék, a minimálbért
csökkentenék, a bankokra és a multikra kivetett adók helyett pedig újra
a munkavállalók terheit növelnék.
Egy pici változás azért akad: 2010ben Gyurcsány Ferenc a negyedik
volt a listájukon, idén már a harmadik!
– Az is teljesen igaz, hogy Tata-

bányán többen vannak a baloldali gondolkodási emberek, de 2010ben is így volt ez. Akkor is „biztosan nyerhető körzetnek” könyvelte
el az MSZP Tatabányát, de azért
jelzés értékű volt, hogy Lukács Úr
el sem mert indulni. Idén már nincs
más választása, meg kell méretnie
magát, városunk lakóival. A közvélemény-kutatásokból, és a személyes beszélgetésekből is kitűnik,
hogy a tatabányaiak inkább a szocialisták „megmondó-embereként”,
a „párt ökleként”, igazi pártkatonaként tekintenek rá, semmint Tatabánya érdekeinek szószólójaként. Nem
lehet véletlen, hogy akárhányszor
indult is bármilyen tisztségért, városunk lakói mindig elutasították őt. A
parlamentbe, a városi és a megyei
önkormányzati székéhez is csak párton belüli helyezkedésének köszönhetően jutott. Ezért most különösen pikáns, hogy az általa „tolvaj
libsiknek” nevezett szövetségesei lejjebb tuszkolták a közös listán
– És miként reagálnak a politikai
támadásokra? Önt is „megtalálták”
újra a szocialisták.
– Ezt már négy éve is megéltem,
akkor is minden rosszat elmondtak
rólam. Aztán azóta kiderült, hogy
nem volt alapja a rágalmaknak, a
Népszava és a STOP.HU újságíróit
jogerősen elítélte a törvényszék. Sajnos a mostani hazugságok miatt is
lépnünk kellett, Fekete Miklós rágalmazás bűntette miatt áll vádlottként a
bíróság előtt. Szomorú, de úgy tűnik,

a baloldal szerint sárdobálás nélkül
nem is létezhet kampány.
– Mi történt tulajdonképpen?
– Több mint nyolc éve – még nem
voltam sem alpolgármester, sem képviselő – egy egyesületnek, a Majki
Népfőiskolai Társaságnak igyekeztem segíteni, önkéntesként. A szervezet elnöksége megbízott, hogy a
megtakarításainkat fektessük be. Egy
brókercéghez fordultunk, kötvényeket, részvényeket vásároltunk 7,5
millió forintért, mely sosem került
„magánszámlákra”, azóta is az egyesület tulajdonában állnak. A befektetés kötelező eleme volt egy biztosítási konstrukció, mely nem járt
külön díjfizetéssel, a lejárati kedvezményezett is az egyesület volt. A
szerződéskötéskor történt adminisztratív hibáról a bíróság is kimondta,
hogy senkit semmilyen kár nem ért,
haszna sem származott belőle senkinek. Így nem is szabtak ki büntetést,
a megrovás intézkedését alkalmazta
a törvényszék. Mint megtudtam, ez
a jogszabályok szerinti legenyhébb
szankció. Azt mondták a jogászok,
olyan ez, mint amikor nem kötjük
be a biztonsági övet az autóban, s
a rendőr nem szab ki pénzbírságot,
hanem figyelmeztet. Csak ebben az
esetben az övet sem kellett utólag
bekötni, hiszen mi már régebben,
amikor észleltük a tévedést, pontosítottuk a szerződést.
bme

Egyre több segítség az időseknek
A rezsicsökkentés mellett a nyugdíjak emelése is segíti az időseket abban, hogy egyre jobb körülmények között éljenek azok
a magyar állampolgárok, akik életük java
részét munkával töltötték. A kormány eltörölte a nyugdíjakat terhelő adókat, amelyeket a szocialisták 2013-tól kívántak életbe
léptetni, majd bevezették a nők 40 éves
munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának
lehetőségét is.
A több, nyugdíjasokat segítő intézkedés között a kormány a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése érdekében 2012
novemberében 1,6 százalékos, míg 2013
januárjától újabb 5,2 százalékos emelést hajtott végre. Emellett a januárban
elfogadott 10 százalékos rezsicsökkentés
is segíthet a nyugdíjasok megélhetésén.
További jó hír az idősek számára, hogy
2014. január 1-től 2,4%-kal emelkedtek
a nyugdíjak, ami a jó gazdasági teljesítménynek köszönhetően 3,2-3,4%-os
vásárlóérték-növekedést jelent. Össze-

Az állam segíti a nyugdíjasokat

sen 170 milliárd forinttal marad több az
idős embereknél, illetve azoknál, akik
az emelésből részesülnek. A kormány
eltörölte a nyugdíjakat terhelő adókat,
amelyek a szocialista kabinet döntése
alapján 2013-tól léptek volna életbe. Az
új Munka Törvénykönyve tartalmazza
a védett kor (határozatlan időre szóló
munkaszerződésű munkavállalónak az
öregségi nyugdíj előtt öt évvel csak különösen indokolt esetben lehet felmondani)
intézményét is.
2011. január 1-től valamennyi nő számára 40 év munkaviszony után teljes
összegű nyugdíj jár, amibe beleszámít a
gyermekneveléssel töltött idő (terhességi gyermekágyi segély, GYES, GYED,
gyermeknevelési támogatás folyósítási
időszaka) is, legfeljebb 8 év időtartamban. A döntés helyességét a számok
igazolják: 2011-ben 48 ezren, 2012-ben
29 ezren, tavaly pedig 25 ezren éltek a
lehetőséggel. A program tovább folytatódik, előreláthatóan az idei évben havonta

több mint 2 ezer nő igényli majd az ilyen
kedvezményes nyugdíjat.
A Magyar Köztársaság Kormánya az
Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a
szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről. A
Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90. a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar
állampolgárságú szépkorú személyeket.
A jubileumi köszöntéssel okirat és
jubileumi juttatás jár, amely teljesen független a szépkorú személy egyéb ellátásaitól. 2013-ban és az azt követő években a jubileumi juttatás összege
a 90. életév betöltésekor 90.000,-, a
95. életév betöltésekor 95.000,-,
a 100. életév betöltésekor 100.000,forint.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011-ben az Önkéntesség Évéhez
kapcsolódóan hirdette meg a Társa-

dalmi Szolidaritás Programot (TÁRSprogramot), melynek keretében diákok
szociális intézményekben vagy családi
körben veszik fel a kapcsolatot az idős
emberekkel, segítségükre lehetnek és
megismerhetik élettapasztalataikat.
A születéskor várható élettartam növelése és az egészségmegőrzés elősegítése
érdekében az Erzsébet Program keretében a kormány 500 millió Ft-ot biztosít idősek kedvezményes üdülésére,
a szabadidő aktív eltöltésére. Az Aktív
idősödés Európai Évéhez kapcsolódóan
2012-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot („Kortárs” pályázat) hirdetett az
idősklubok, nyugdíjasklubok programjainak támogatására. A felhívásra több
mint ezer nyugdíjas közösség nyújtotta
be pályázatát aktív elfoglaltságot biztosító programra „patchwork” tanfolyamtól
a zenei képzésen, a táncversenyen, az
énekversenyen, az egészséges életmódot

támogató programon át a hagyományőrzésig.
A 2011-es évhez képest 2013-ra 7,5
milliárd forinttal csökkentek a magyar
lakosság gyógyszerkiadásai, annak
köszönhetően, hogy kétezer gyógyszer ára mintegy 35%-kal csökkent. A
Magyarországon élő 3,3 millió rendszeres gyógszerfogyasztó számára a 7,5
milliárdos csökkentés azt eredményezte,
hogy átlagosan éves szinten 2231 forinttal fizetnek kevesebbet gyógyszereikért.
Balog Zoltán emberi erőforrások
miniszter idősügyi miniszteri biztost
nevezett ki; Dr. Rubovszky Csilla mandátumának ideje alatt legfőbb feladata
az időskorúak szociális biztonságának
erősítése. A bevezetésre kerülő program magába foglalja, hogy közfoglalkoztatottak, közösségi feladatot ellátók
és önkéntesek segítségével odafigyeljenek a 80. életévüket betöltött személyek
sajátos életmódjára, illetve megváltozott
fizikai és szellemi állapotára.

felcím

Újabb 650 milliós támogatás
Újabb 650 millió forintos kormányzati
támogatást kapott a város - jelentette be Schmidt Csaba polgármester és
Bencsik János országgyűlési képviselő
a Városházán megtartott közös tájékoztatóján.
Tatabánya Önkormányzata feladatainak ellátásában mindig számíthat a Kormány segítségére, ennek
egy újabb állomásához érkeztünk
a mai napon – mondta el Schmidt
Csaba polgármester. Bencsik János
országgyűlési képviselő ismertette:
jelenleg is folyik a hazai közigazgatási rendszer korrekciója, amely

az állami és önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátáshoz szükséges tevékenységek elosztásán, és a
finanszírozási rendszer átalakításán
alapszik. Miután a megyeszékhely
és a járási székhely-települések nem
csak a helyben élők által igénybe
vett szolgáltatások biztosítását fedezik, ezért szükséges, hogy állam is
elegendő forrást bocsásson rendelkezésre. A normatív támogatások
nem finanszírozták meg az átalakítással járó összes munka költségeit,
ezért pótelőirányzatok megállapítására volt szükség. A város kérelemmel fordult a Kormányhoz, hogy a

járási és megyeszékhelyi feladataival összefüggő kötelességeinek teljesítéséhez ebben az előirányzatban
részesüljön. A tavalyi évben született meg a döntés a kormányzat
részéről a 650 milliós támogatásról,
amelyet az tett lehetővé, hogy az
állam gazdálkodása stabilan és jól
működött. Ennek következtében az
év végén is maradtak olyan tartalékok, amelyeket az önkormányzatok
gazdálkodásának megsegítésére tudtak fordítani – fogalmazott Schmidt
Csaba Az összeg már meg is érkezett
a város számlájára. A tavalyi évben
az önkormányzatok plusz felada-
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Megkezdődhet a sürgősségi osztály létrehozása

Folyamatos az építkezés a Szent Borbála Kórházban
(folytatás az 1. oldalról)

3 kérdés – 3 válasz – dr. Plavecz János

Bencsik János országgyűlési képviselő kiemelte: a Szent Borbála Kórházban
jelenleg zajló sürgősségi ellátást biztosító háttér két évtizedes elmaradásban
van az országos átlaghoz képest. Térségünkben igen fejlett a közlekedési infrastruktúra és az ipari parki hálózat, mely
rendkívül balesetveszélyes. Egy korszerű infrastruktúrájú sürgősségi központ
kialakítása megyénkben ezért elengedhetetlen – hangsúlyozta Bencsik János,
aki hozzátette: az új sürgősségi osztályt
2015-ben adhatják át, a beruházásnak
köszönhetően növekszik a betegbiztonság, az itt dolgozó orvosok és ápolók
pedig jobb körülmények között végezhetik a munkájukat. Az intézményben
nélkülözhetetlenek a további fejlesztések, ezek megvalósításához a város
és a megye összefogására a jövőben is
szükség lesz, hisz célunk, hogy a Szent
Borbála Kórház az ország egyik legkorszerűbb intézménye legyen.
Dr. Lőke János főigazgató a sürgősségi osztály fejlesztésével kapcsolatban
elmondta: az intézményben 22 hónap
alatt alakítják ki az önálló osztályt,
összesen közel 1,2 milliárd forintból. A
sürgősségi a sebészeti pavilon, egy most
még kihasználatlanul álló területén kap
helyet. A belső átalakítás mellett fedett
mentőbeállót és helikopter-leszállót is
építenek, továbbá a beruházás során
kiemelt figyelmet fordítanak a korszerű
orvosi és informatikai eszközök beszerzésére – tette hozzá a főigazgató. Dr.
Lőke János a koraszülött részleg most
lezárult fejlesztésével kapcsolatban

„Mintha a Vészhelyzetet látnánk”

Sürgősségi osztály a
háziorvos szemével

Bencsik János és dr. Lőke János főigazgató Tatabánya és Tata polgármestereivel egyeztet

megjegyezte: az osztály műszerei az
elmúlt héten megérkeztek, a fejlesztés összesen 160 millió forintból valósult meg. A beruházásnak köszönhetően
korszerű inkubátorok, lélegeztetőgépek,
gyógyszeradagolók és betegőrző monitorok kerültek a koraszülött részlegre,
valamint megújult az informatikai rendszer is.
Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár kiemelte: megyénk életében meghatározó jelentőséggel bírnak
a kórházban zajló fejlesztések, melynek
köszönhetően az itt élők huszonegyedik
századi ellátásban részesülhetnek.
Czunyiné dr. Bertalan Judit emlékeztetett: fontos, hogy a magas színvonalú
orvosi munka mellett az olyan gyógyászati eszközöket is biztosítsák, melyek
segítik az itt dolgozók mindennapi munkáját, tudásuk legjobb kihasználását. A

„Van gondviselés!”

Bencsik János a facebook-on
oszotta meg gondolatait
Senki ne mondja nekem, hogy nincs Gondviselés! A kicsi Dózsa Vincét
épp akkor tették be az utcai inkubátorba, amikor beüzemelésre került a Szent
Borbála Kórház koraszülött intenzív centruma, így megnyugtató életeséllyel
indulhatott neki földi pályafutásának. Köszönet néhai Sántik Lajos képviselő társamnak, aki közbiztonsági tanácsnokként kezdeményezte annak idején
az inkubátor elhelyezésének város általi támogatását. Immáron a harmadik
gyermek kapott jóvoltából (is) esélyt az életre. A legkorszerűbb műszerekkel
felszerelt centrum átadására a mai napon került sor, ahol bejelenthettem egy
újabb kórházi beruházás elindítását. 1.2 milliárd forintot biztosított pályázati
úton a Kormány, melyből végre kialakításra kerülhet az ország egyik legmodernebb sürgősségi ellátási központja. 2006-2010 között egyszer már próbálkoztunk vele, de az akkori kormányzat elutasította a kérelmünket. Pedig
már akkor is azzal érveltünk, hogy Tatabányán és közvetlen környezetében,
Oroszlányon és Tatán is egyre nagyobb szerepet kapnak a foglalkoztatási
helyzet javításában azok a gazdasági társaságok, melyek modern, de ezzel
együtt korántsem veszélytelen technológiákat alkalmaznak. A nemzetközi autópálya és vasútvonal közelsége ugyancsak komoly kockázati tényező
a város és a kórház életében. A sürgősségi osztály technikai felszereltsége
azonban kőkorszaki állapotokat mutat, jelentős kockázatot jelent az ellátottak
és a gyógyító személyzet oldaláról nézve egyaránt. Az új sürgősségi központ,
korszerű műszerekkel, informatikai háttérrel sokat javíthat a betegbiztonságon. 2015 közepére egykapus betegfelvételi rendszer valósul meg, így minden sürgősséggel érkező ellátandó pácienst a sürgősségi központon keresztül
vesznek majd fel. Közben ütemesen halad az új kórházi szárny építése és a
régi pavilon felújítása is. Négy évvel ezelőtt azt ígértem, hogy elindítjuk a
kórház fejlesztését. Nos, a ma bejelentett 1.2 milliárddal együtt, összességében 7.5 milliárd forintos beruházás van folyamatban.

Bencsik János dr. Czelecz Zsuzsanna osztályvezető főorvossal a koraszülött osztály egyik
inkubátora mellett

kormánymegbízott elmondta: a koraszülött osztály fejlesztése olyan üzenet,
mely megmutatja, hogy nem csak az
építkezésben lehet az egészségügynek
jövőképe, hanem abban is, ha a meglévő orvosi tudás mellé korszerű eszközöket adunk.

Előzmények
Schmidt Csaba az Országgyűlésben
korábban képviselői kérdéssel fordult
a szakminiszterhez, melyben felhívta figyelmet arra, hogy a betegellátást
jelentősen meggyorsító és leegyszerűsítő- sürgősségi osztály létrehozására
nagy szükség van. - Mindannyian tudjuk, hogy emberek élete múlhat az ellátás gyorsaságán, a megfelelő felszereltségen, strukturális és szakmai háttéren.
Cél, hogy a gyógyítás a legkorszerűbb eszközökkel és a leghatékonyabb
módon történjen – fogalmazott akkor a
polgármester, aki rámutatott: a tervezett
osztály kialakításával mérsékelni lehet
az orvosi ügyeletek számát, készenléti
szolgálatot lehet szervezni, csökkenteni
az egészségügyi dolgozók túlterheltségét, és ezzel emelni az ellátás színvonalát is. A szaktárca támogatásával
kezdődött el a tervezési és kivitelezési
munka a sürgősségi osztály kialakítására a Szent Borbála Kórházban.

A sürgősségi osztály a háziorvosok munkájában is nagy segítséget jelent. A körzetekben dolgozó szakemberek nap, mint nap
találkoznak olyan betegekkel, akiknek azonnali beavatkozásra van szükségük. Az ő
tevékenységükben is jelentős szerepe lesz
a sürgősségi osztálynak, ami dr. Plavecz
János, a háziorvosi ügyelet vezetője szerint
már kicsit olyan, mint a Vészhelyzet című
tv-sorozatban.
- Doktor úr, mit is jelent egy sürgősségi osztály a háziorvos szemével?
- A sürgősségi osztály létrehozása
röviden és tömören a betegellátási idő
lerövidítését jelenti. Arról van szó, hogy
a korábban megjárt „mellékutak” megszűnhetnek, hiszen a sürgősségi osztályokon az úgynevezett triage orvosok,
vagy nővérek egy korszerű diagnosztikával felszerelt osztályon azonnal diagnosztizálhatják a betegeket, így nem kell
a kórházban keringeni, hogy most vajon
melyik osztályon tudnak ellátni? Például
egy bizonytalan hasi panasz esetén nem
mindegy, hogy nőgyógyászati, sebészeti,
vagy belgyógyászati kezelés szükséges,
egy helyen kiderül. A konziliális vizsgálatok egy helyen zajlanak majd, így a
vizsgálati idő lerövidül, a rövidebb idő
pedig akár életet is menthet.
- Hogyan kell elképzelni a sürgősségi osztály működését?
- Népszerű sorozat a Vészhelyzet
című film, ami egy kicsit misztifikált
változata volt a valóságnak, de valóban
ez alapján kell elképzelni. A beteg mentővel vagy saját lábán megérkezik a kórház sürgősségi osztályára, ahol a fogadó
részlegen szakképzett orvosok, nővérek
megállapítják az elsődleges, úgynevezett blikk diagnózist, majd lefuttatják a
szükséges labor vizsgálatokat, mellék-

utak nélkül. Ha végiggondoljuk, hogy
a mai rendszerben például az ultrahang,
a labor más-más épületben van, így az
idők megnyúlnak, míg a sürgősségin
néhány négyzetméteren belül minden
eszköz megtalálható lesz az idő lerövidítéséhez.
- Ki az, aki igénybe veheti majd
a sürgősségit? Az amerikai filmekben
az autóbalesetet szenvedettektől kezdve
sokakat látunk itt.
- A sürgősségin többnyire, mondjuk,
85 százalékban a belgyógyászati eseteket látják el. Ebbe tartozhat a nőgyógyászati esetektől a szélütésig, vagy az
infarktusig. A rendszer kialakítása alapján minél több szakember lesz, annál
nagyobb területet láthat el a sürgősségi
osztály. Fontos, hogy ez az osztály nem
arról szól, hogy a betegek az előjegyzési
listák rövidítése céljából krónikus betegségeiket kezeltessék, hanem pontosan
az akut esetek gyógyítása lesz a legfőbb
szerepe.

„Lesz eredménye a jelenlegi hátrányoknak”

dr. Lőke János főigazgató örül és elnézést kér
Nagy az öröm a Szent Borbála Kórházban, de lényegesen nagyobb koncentrációt, odafigyelést igényelnek azok a
hónapok, amelyek folyamán kialakul
egy valóban 21. századi létesítmény.
A kórház új pavilonját úgy varázsolják rá a korábbi épületre, hogy közben
az úgynevezett manuális pavilonban
betegek százait ápolják, gondozzák,
segítenek az ide érkező betegeknek.
Dr. Lőke János főigazgató szerint nagy
az öröm, ugyanakkor elnézést kérnek,
ha egy-egy alkalommal a kelleténél
türelmetlenebbek a kollégák, akik légkalapács zajában dolgoznak hónapok
óta.
„Az építkezés szörnyű teher a
kórház dolgozóinak, illetve az ide
érkező betegeknek, látogatóknak,
ugyanakkor minden nap érezzük
a reményt, hogy hamarosan egy
21. századi színvonalú egészségügyi intézményben dolgozhatunk”
– fogalmazott dr. Lőke János, aki
kiemelte: remélhetőleg nem ér véget
a fejlesztések, beruházások időszaka, hiszen számos elavult eszközzel dolgoznak a kórházban, viszont
a jelenlegi fejlesztések további
reményt adnak a jövőbeni fejlődésre. „Bármekkora teher is, hogy

olykor porban, dübörgésben zajlik
a munka, örömmel vesszük, hogy
hamarosan megújult körülmények
között láthatjuk el feladatainkat. A
manuális pavilon energetikai korszerűsítése szinte a végéhez ért, az
új pavilon áll, a koraszülött osztály
fejlesztése megtörtént, míg most a
sürgősségi osztály felállítását jelenthettük be. A régi szanatóriumból
lehozhatjuk a tüdőgyógyászati osztályt, de a pszichiátriai ellátást is a
megfelelő helyre kell költöztetnünk
itt, a központi telephelyen.”
A betegek, sőt az itt dolgozók
közül is sokan szkeptikusan fogadták a felújítások, az építkezések
híreit, de most már mindenki láthatja, hogy hamarosan elkészülnek
a munkálatok. „Meg kell vallani, a
betegek, a hozzátartozók, sőt sokszor a kollégák közül is néhányan
nem hittek a fejlesztésekben, és azt
is ki kell mondani: jelenleg a dolgok rosszabb oldalát, a hátrányait
tapasztalhatjuk, hiszen egy építkezés közben senkinek sem jó kórházban lenni. Gyógyulni és dolgozni is
szörnyű úgy, hogy a szomszédban
épp a falakat verik szét. Ugyanakkor már látjuk, hogy ennek lesz
eredménye, és egyben kérem szépen

az érintetteket, hogy ha valamelyik
munkatársunk kisé ingerlékenyebben végzi a feladatát, nézzék el
neki. Remélhetőleg az új beruházások végeztével valóban modern,
kényelmes kórházban dolgozhatnak
munkatársaink, illetve gyógyulhatnak az ide érkezők.”
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Kitüntetések a Magyar Kultúra ünnepén

Papp Albert kapta a Tatabánya Kultúrájáért díjat
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Jászai
Mari Színház, Népházban megtartott városi
ünnepségen Papp Albert festőművész vehette
át Schmidt Csaba polgármestertől a Tatabánya
Kultúrájáért díjat. Ez alkalommal köszöntötték a
díszdiplomás és pályakezdő pedagógusokat is.
A Magyar Kultúra Napjának jelentőségéről Bencsik János országgyűlési képviselő beszélt. „Kodály Zoltán mondta,
hogy világpolgár csak az lehet, aki először
saját nemzetének válik polgárává” – emlékeztetett a politikus. Saját nemzetének kultúráját megismerve önazonos tud lenni:
mi a magyarságunkkal. Majd hozzátette:
ezért fontos számunkra a magyar kultúra,
a Magyar Kultúra Napja, a magyar nyelvnek, a nyelviségnek az ünnepe. De ezen
belül meg kell találnunk, föl kell ismernünk és magunkénak kell vallanunk azt a
kultúrát is, amelyben itt helyben élünk.
„A Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett ünnepségen nagyon színvonalas
műsorral leptek meg bennünket az Erkel
Ferenc Zeneiskola növendékei. A köszöntőmben arra is kitértem, hogy a város költségvetési helyzete ma már megengedi,
hogy egy kisebb „kulturális csomag” keretében megteremtsük annak a lehetőségét,
hogy a felújított Népházban, továbbá az
Agorában színvonalas zenei események
megtartására is legyen mód. Éppen ezért
felújítjuk a színház és a zeneiskola hangversenyzongoráit, az Agorába pedig vásárol az önkormányzat egy hangversenyzongorát, mert a meglévő hangszer láttán már
nem találunk olyan művészt, aki hajlandó lenne rajta játszani. Ugyancsak városi
közreműködéssel újulhat meg a bánhidai
katolikus templom orgonája, ahol ismét
lehet majd orgonahangversenyeket rendezni” – fogalmazott később facebook oldalán
Bencsik János.

A város közgyűlése a „Tatabánya Kultúrájáért” díjat a városban kifejtett kiemelkedő színvonalú kulturális, művészeti, közművelődési és közgyűjteményi tevékenység iránti tiszteletének és megbecsülésének
kifejezése céljából alapította 1996-ban. A
díj olyan személynek, illetve szervezetnek
adományozható, aki, illetve amely Tatabányán kiemelkedő kulturális, művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi tevékenységet folytatott. Az idén a Tatabánya
Kultúrájáért díjat Papp Albert festőművész
vehette át Schmidt Csaba polgármestertől.
Papp Albert munkássága szorosan kötődik városunkhoz, itt él és alkot közöttünk;
kiállító művész 1959-óta. Festészete az
alföldi piktúrával mutat rokonságot: falusi életképei, tájábrázolásai konstruktivista
felépítésűek. Az általa feldolgozott világ
őszinte és embertisztelő. Képei egy humánus világ megőrzéséről, életünk új minőségének megteremtéséről szólnak. Csendes,
szikár ember, a legjobb értelemben vett
pedagógus és művész. Rendszeresen keresi a kapcsolatot a fiatal tehetségekkel, akik
ugyanazzal a megszállottsággal rendelkeznek, mint ő. A festőművész Schmidt Csa-

ba polgármestertől vette át a megtisztelő
elismerést.
Tatabánya 1992 óta köszönti városi
ünnepségen a több évtizede a pályán eltöltött évek elismeréseként díszdiplomát átvevő, valamint a pályájukat most kezdő pedagógusokat. Azoknak a pedagógusoknak,
akik oklevelüket 50, 60, 65, valamint 70
éve szerezték meg és a nevelő-oktató munkában legalább 30 évet eltöltöttek, arany,
gyémánt vagy vas díszoklevelet adott át
Schmidt Csaba polgármester.
A díjátadó ünnepség zárásaként a Tatabánya Kultúrájáért Díjjal kitüntetett Papp
Albert festőművész retrospektív kiállítását
ajánlották a közönség figyelmébe. A kiállításnak, mely február 2-ig tekinthető meg, a
Tatabányai Múzeum ad otthont. Az ünnepi
rendezvény után állófogadást tartottak a
díjazottak tiszteletére, ahol Schmidt Csaba megköszönte a pedagógusok pályán
eltöltött éveit, és méltatta a város fiataljainak nevelésében szerzett érdemeiket. „Az,
hogy ma ilyen lelkülettel fejlődik Tatabánya, csak azért lehetséges, mert önök jó
irányba terelték a fiatalokat” - tette hozzá
a polgármester.

Papp Albert festőművész a tatabánya Kultúrájáért díj nyertese 2014-ben

Papp Albert, a Tatabánya Kultúrájáért díj idei kitüntetettje

Akit az ördög sarkantyúja mindig mozgatott
Idén Papp Albert festőművész-tanár vehette
át a Tatabánya Kultúrájáért díjat. A hetvenöt
esztendős, köztiszteletben álló alkotó meglepődött, amikor megtudta, hogy idén ő a díj
várományosa, majd az ünnepségen meghatottan, boldogan fogadta az elismerő kézfogásokat. A színház emeletének folyosóján vele
beszélgettünk.
- Számított az elismerésre?
- Nem, egyáltalán nem számítottam rá,
ezért természetesen jó érzés, hogy átvehettem a Tatabánya Kultúrájáért díjat. Eleinte
még az sem volt furcsa, amikor bejelentkeztek, hogy eljönnének megtekinteni a
műtermemet, illetve a kiállításomat, így
csak az utolsó pillanatokban jöttem rá,
hogy én bizony díjat fogok kapni.
- Ez a díj azért bennünket nem lepett
meg, hiszen Ön köztiszteletben álló alkotó.
- Számos kiállításom volt, de sok tárlatot magam nyitottam meg. Az sem ritka,
hogy másokat segítek a saját festészetének
kialakításában. Valójában minden emberben van valamilyen tehetség, egy adottság,
egy érzék. Egy-egy művésztanár, vagy
festő akár a képeire, akár a tanítványaira
büszke lehet. Habár magam mostanában
nem igazán bíztatom a fiatalokat, hogy
legyenek festők, grafikusok, mert ha ők
nem tudnak kiteljesedni, akkor az rossz
dolgokhoz vezethet. Hogy az én tanítványaim büszkék-e rám, azt nem tudom, de
én büszke vagyok rájuk. Sokszor sokan
eljönnek egy-egy kiállításomra, van, hogy
egész osztályok jelennek meg, és sokszor
olyanok szervezik meg a látogatást, akiknek rajzból jó jegyet adtam, mert másban nem volt sikerélményük. Nem csak a
művészetben lehet alkotni, hanem az élet
más területein. Egy jól elkészített asztal,
vagy egy szépen berendezett szoba ugyanolyan örömet tud okozni, mint egy festett
kép, ami szinte mesél a látogatónak.

- Fontos a festészet, vagy inkábba a
tehetség kibontakoztatását szorgalmazza?
- Én nem akarok minden tehetséges
embert arra kényszeríteni, illetve afelé irányítani, hogy a festészetben tevékenykedjen. Nyugodtan kereshet más szakterületet,
ahol alkothat, a lényeg, hogy maradandót,
szépet alkosson. Amit valaki megalkotott,
az már valamilyen szinten a sajátja. Ha
valaki eljön egy-egy kiállításomra, vagy
máséra, megállapíthatja, hogy a vásznon
látható tájat, a folyót, vagy esetleg egy
erdőt már láthatott valahol. De hol? Nem
tudják, mert az emberek ma kevésbé néznek körül a világban. Pedig a környezetünkben rengeteg szépség van, amit megnézhetünk, melyek által az ember gazdagodik. Ezáltal lesz értelme az életének. Ezért
is örülök annak, hogy a kiállításaimon
sokan vannak.
- Most éppen hol látható a tárlata?
- A legújabb kiállításom A Vértes Agorájában, pontosabban a Tatabányai Múzeumban látható: ez a tárlat félig-meddig
retrospektív, hiszen a két szinten a régebben készült alkotások mellett az újabbak
is láthatóak. Van tatabányai képem, de
ugyanúgy kárpát-medencei festményeket
is készítettem Erdélytől egészen Szlovéniáig, ahol magyarok élnek. A képzőművészetben van egy magyar anyanyelv, amit
szeretnék kihangsúlyozni. Szeretném, ha
a képeket megtekintő emberek jól éreznék
magukat. A modern művészetben, amióta átszakadt a gát, és főleg az USA-ból,
és más helyekről jött a „hordalék”, akkor
kiderült: nekünk olyan művészet kell, ami
az embereket felemeli, megtisztítja, és nem
sokkot okoz. A művészet ne versenyezzen
a politikával, hanem egy harmonikus életet
biztosítson. Jó érzés, amikor a kiállításomat végignéző emberek szinte rokonokká
válnak, hiszen sokan el tudják képzelni,
mintha ezeket a képeket ők is alkothatták

volna. olyan képeket szeretek festeni, amelyek nem disszonánsak, hanem egy olyan
világot jelentenek, ahol az ember jól érzi
magát, a képek nem vágják fejbe őket,
hanem inkább felemelik. Örömet jelent
nekem és erőt ad, ha az emberek emelkedettebb lélekkel távoznak a tárlatról.
Valahogy ilyen szellemben, így kellene ezt
folytatni. A hétköznapokban egy jó kép,
egy jó kiállítás ünnep a szemnek, így ünnep
a művésznek is, mert kiderül: nem dolgoztam hiába.
- Milyen a jó kép?
- A volt tanítványok is eljönnek a tárlatokra, de az interneten is keresik a képeimet. Az a jó kép, aminek van kisugárzása, amelyen minden négyzetcentiméternek
van funkciója. A kép éppen ezért soha nem
avul el. Például ha megnézünk egy reneszánsz, vagy gótikus szobrot, vagy festményt, ami örökké megmarad.
- Emlékszik a napra, amikor először
fogott ecsetet a kezében.
- Egy zalai kis faluban, Kemendolláron történt, amikor az elemi iskolában meg
kellett rajzolnunk egy képet a Toldi-ból. Én
azt a jelenetet választottam, amikor Toldi
megszorítja a cseh bajnok tenyerét, és úgy
megszorítja azt, hogy az ujjai végén a vér
kiserken. Ez annyira jól sikerült, hogy több
osztálytársam megkért, rajzoljam le nekik
is. Ekkor kiderült, hogy van érzékem és
tehetségem a rajzoláshoz, így a budapesti képzőművészeti gimnáziumba vezetett
az utam. Pedig korábban nem tanultam
rajzot, pusztán jó volt az átélési képességem. Amikor elkerültem az iskolába, sok
addig idegen, számomra ismeretlen dologgal találkoztam, de megszoktam, és remek
alapot kaptam az életemhez. A rajzolás szeretete úgy megfertőzött engem, hogy nem
is tudtam abbahagyni. Az ördög sarkantyúja mindig mozgatott.

Családi nap mesebeli lényekkel

Tündérek és manók az
Agorában

Az Agorában több százan látogatták meg a tündéreket és a manókat

A manók gondos munkával készítették elő
a terepet a Tündérek és Manók Találkozójára vasárnap délelőttre. Nagy volt a várakozás, már kilenc óra előtt gyülekeztek az
aprótalpú látogatók az Agora előtt. Sokan
saját jelmezzel érkeztek, de azok sem
maradtak tündéri és manós kiegészítő nélkül, akik nem hoztak magukkal.
A kislányoknak pillanatok alatt
tündérszárnyak kerültek a hátukra, a
játszóházban pedig mindenki kedvére készíthetett varázspálcát, manósapkát és manógallért. Az ügyes
kezű mesehősök aztán nyakbavalókat és koronát is varázsoltak az
alapanyagokból, és akinek színezni
támadt kedve sem unatkozott. Aki
megéhezett, tündérfalatkák közül
válogathatott.
A kamarateremben telt ház előtt
peregtek először diafilmen a klas�szikus mesefilmek, később a modern
technika segítségével szegezték a
gyerekek figyelmét a vetítővászon-

ra. Tóth Zsóka jóvoltából interaktív
mozizásban lehetett részük a gyerekeknek, akik a mozgókép nyújtotta élményeket rajzolással és mesekönyv nézegetéssel egészíthették ki.
A mesés délelőtt programját bábelőadás színesítette, a Bóbita Bábszínház tagjai Árgyélus királyfi és
Tündérszép Ilona történetét varázsolták a nézők elé. Felnőttek és
gyerekek is élvezettel követték a
látványos, színvonalas előadást,
amelynek végén meglepetés várta
a közönséget: Árgyélus királyfi és
Tündérszép Ilona kísérte fel a gyerekeket és szüleiket a lépcsőn, a galérián pedig igazi tündérlakodalomba
csöppentek. A közös, vidám táncot
pedig egy órán keresztül ropták a
program zárásaként.
Az Agora Családi Napok következő állomására 2014. február 16-án
kerül sor. Kicsik és nagyok, készüljetek!
(avertesagoraja.hu)

Csökkent a munkanélküliség

Hat éve nem látott
rekordon a ráta

A tavalyi év utolsó hónapjaiban tovább
csökkent a munkanélküliek száma városunkban. A nyilvántartott álláskeresők száma 2008 óta nem volt ilyen alacsony
Tatabányán, ez az eredmény az ipari park
folyamatos fejlődésének, valamint az
önkormányzat és az itt élők céltudatos
munkájának köszönhető – hangsúlyozta
Schmidt Csaba polgármester.
Tatabányán az elmúlt év végén
tovább folytatódott az álláskeresők számának nyolc hónapja tartó csökkenése, arányuk november
végén a lakosság 7,5 százalékát tette ki – tájékoztatott a polgármester. Schmidt Csaba hozzátette: a
nyilvántartott álláskeresők állományából városunkban 2013. második
felében több mint háromszáz ember
került ki, az álláskeresők számának alakulásában főként a pályakezdők körében történt tíz száza-

lékot meghaladó csökkenés volt
meghatározó, ami május óta most
először fordult elő. A polgármester
kiemelte: városunk ipari parkjában
folyamatosan bővítik kapacitásukat a cégek, miközben újabb vállalkozások indulnak. Ennek eredményeként rengeteg új munkahely jött
létre Tatabányán, a jövőben pedig
további, több mint ezer új álláshely
létesülhet a városban. A tatabányai
emberek kemény munkájukkal és
szaktudásukkal már bebizonyították,
hogy lehet rájuk számítani. A város
jövőbeni céljai között továbbra is
kiemelt fontossággal bír a kutatásfejlesztés, a kereskedelem, valamint
a kis- és középvállalkozások támogatása, mely további munkahelyek
teremtését szolgálja Tatabányán –
tette hozzá a polgármester.
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„A négy évvel ezelőtti szavaimat most is vállalom”
interjú Bencsik Jánossal
Képviselő úr, Ön 2010 tavaszán a következőt mondta: „most rajtunk a sor, hogy
városunk fejlődését összekapcsoljuk az
ország gyarapodásával”. Külön is kiemelte
akkor a Szent Borbála Kórház tárgyi feltételeinek javítását.
Valóban ezt mondtam, és a négy
évvel ezelőtti szavaimat most is vállalom. A főiskola fejlesztése, a vasúti
pályaudvar átépítésének előkészítése, a
foglalkoztatási helyzet javítása, az épületenergetikai programok kiszélesítése,
az Agora kialakítása mellett konkrét
ígéretet tettem a kórház tárgyi feltételeinek javítására is. A megyei, illetve
régiós feladatokat is ellátó Szent Borbála Kórház műszer és eszköz ellátottsága az országos átlaghoz képest
közel kétévtizedes elmaradást mutatott.
Méltánytalan helyzet volt ez egy olyan
város számára, melynek ezredforduló utáni gazdasága jelentős mértékben
gyarapítja az állami költségvetés bevételeit. Éppen ezért 2010-ben, a kormányváltást követően újratárgyaltuk a
kórházban elindítandó fejlesztések tartalmát és ütemezését. Feltártuk a megszerezhető forrásokat, s azokra különálló, de az elérendő célok szempontjából
egyeztetett, egymásra épülő pályázatokat nyújtottunk be a megye és a kórház
vezetésével együttműködve.
– Jelenleg 7.5 milliárd forint értékű
beruházás van folyamatban, elégedett
az elért eredményekkel?
– Őszintén szólva, négy évvel ezelőtt
már azzal is kiegyeztem volna, hogy
ebben a kormányzati ciklusban legyünk
túl az új, mintegy 170 ágyas kórházi
pavilon megépítésén. A betegek jelentős részét ma még szétszórtan elhelyezkedő épületekben gyógyítják, s vannak olyan ellátási területek, amelyek
külső telephelyen kaptak elhelyezést.
Első körben ezt a gyógyászati és finanszírozási szempontból is kedvezőtlen

helyzetet szerettük volna felszámolni. Az új épülettömb megépülésével a
betegutak lerövidülnek, több idő marad
a gyógyulni vágyókkal történő foglalkozásra. A 2-3 ágyas, fürdőszobával
ellátott kórtermek a betegek számára
az eddiginél komfortosabb elhelyezést
biztosítanak. A gyógyításhoz szükséges
géppark új diagnosztikai készülékekkel
bővülnek. Tatabányán is lesz új CT és
MRI készülék, megújulnak a digitális
röntgengépek is, így a helytálló diagnózis megállapítása érdekében nem kell a
betegeknek Budapestre, vagy a szomszédos megyeszékhelyekre utazni. Az
új pavilon energetikai mutatói is kiválóak lesznek, így az üzemeltetési költség
is kedvezően alakulhat. A folyamatban
lévő fejlesztések természetesen a kórház presztízsét is pozitív irányba alakíthatják, és a gyógyító személyzet számára is vonzóbbá válhat a Tatabányán
történő munkavállalás.
– Ma már szemmel is látható módon
újul meg a régi manuális pavilon épülete. Ezek szerint az is részét képezi a
beruházásnak?
– Szakmai szempontok alapján igen,
hiszen az ott folyó munkálatokat összehangolták az új épületben folyó fejlesztésekkel, ugyanakkor ténylegesen a
Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) támogatásával valósulhat meg a
mintegy egymilliárd forintos beruházás.
Még energetikai államtitkárként sikerült elérnem, hogy 106 milliárd forinttal
megemeljük a rendelkezésre álló pénzügyi keretet, mely városunkban és annak
szomszédságában is számos középület,
megújuló energiás beruházás megvalósulását tette lehetővé. A régi épületben kicserélték az elöregedett, rosszul
záró ablakokat, szigetelték a homlokzatot, megújították a rossz hatékonysággal működő épületgépészeti berendezéseket. Komfortosabb és olcsóbban
üzemeltethető épületben folytatható a

Bencsik János Bereznai Csaba alpolgármester társaságában tekintette meg az épülő kórházat

gyógyító munka, az energiaköltségek
mintegy megfeleződnek. Ezzel együtt a
jelenleg működő pavilon műtői is megújulhatnak, biztonságosabbá válhatnak.
– A napokban került átadásra a
Perinatális Intenzív Centrum. Az még
rendben van, hogy egy bányászvárosban a bányamérnökök mindenhez értenek, de ezek szerint a politikusok is?
– A sikeres pályázat előkészítését és
annak benyújtását teljes egészében a
kórház szakmai vezetése végezte el.
Sőt még azt is hozzá kell tennem, hogy
annak sikeressége érdekében lobbiznom sem kellett. Kiváló munkát végeztek. A 160 millió forintos fejlesztésnek
köszönhetően a térségünk koraszülöttei

az eddiginél is magasabb színvonalú
ellátásban részesülhetnek, hiszen megújításra és egyben bővítésre kerültek a
diagnosztikai műszerek és a multifunkcionális betegőrző monitorok is. Évente
260-290 közötti koraszülött ellátásáról
gondoskodnak az osztályon.
– A koraszülött részleg átadásakor
egy újabb jelentős, megközelítőleg 1.2
milliárdos fejlesztés elindulásáról tett
bejelentést, mely egy integrált sürgősségi ellátó központ kialakítását teszi
lehetővé.
– Tatabányán és közvetlen környezetében, Oroszlányon és Tatán is egyre
nagyobb szerepet kapnak a foglalkoztatási helyzet javításában azok a gazdasági társaságok, melyek modern, de ezzel
együtt korántsem veszélytelen technológiákat alkalmaznak. A nemzetközi autópálya és vasútvonal közelsége ugyancsak
komoly kockázati tényező a kórház életében. A sürgősségi ellátás technikai felszereltsége viszont már-már kőkorszaki
állapotokat mutat, jócskán elmarad a
szabályzatok által előírt minimális követelményektől. A jelenlegi szétszabdalt
rendszer jelentős kockázatot jelent az
ellátottak és a gyógyító személyzet oldaláról nézve egyaránt, továbbá komoly
többletköltséggel is jár. A jelenleg működő pavilonban kerül kialakításra az új
sürgősségi központ, mely új műszerekkel, informatikai háttérrel tovább erősítheti a betegbiztonságot. 2015 közepére
egykapus betegfelvételi rendszer valósul
meg, így minden sürgősséggel érkező
ellátandó pácienst a sürgősségi központon keresztül vesznek majd fel.
– A mintegy 7.5 milliárdos összértékű beruházásokkal véget is ér a kórházi beruházások sorozata?
– Korántsem, hiszen még mindig
maradnak olyan gyógyászati tevékenységek, amelyek a szétszórtan elhelyezkedő épületekben kerülnek ellátásra.

Ha nem is a közeli jövőben, de egy
újabb, a meglévő pavilonokhoz illeszkedő új kórházi szárny megépítésére
lesz szükség. Ez a szusszanásnyi szünet viszont szükséges is lesz ahhoz,
hogy a Schmidt Csaba Polgármester úr
által elindított Egészséges Tatabányáért
Program minél erőteljesebben integrálódhasson a kórház napi tevékenységébe, hiszen a város egészségi állapotának
javításához, a betegségek korai kiszűréséhez elengedhetetlen lesz a kórház
megújuló diagnosztikai gépparkjának
igénybevétele.
– Nagyon sok tatabányai polgárnak
szúrja a szemét a rohamosan pusztuló, használaton kívüli „öreg kórház”
elhanyagolt állapota. Szerepel-e a tervek között annak megmentése, illetve
hasznosítása?
– A volt bányakórház épületének nem
a város, hanem az állam a tulajdonosa.
Először is meg kellene vásárolni, a legszükségesebb állagmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat pedig el kellene végezni. Mindez önmagában sokszázmilliós
ráfordítást igényel. Meg kell találni az
új, fenntartható módon üzemeltethető
funkcióját, s alkalmassá is kell tenni az
új szerep betöltésére. Itt már milliárdos
forrásigényről beszélhetünk. Az első
lépés tehát a város pénzügyi adósságainak állam általi rendezése. Még mindig van egy hatmilliárdos lízing-kötelezettség, melynek állami átvállalásáról
folyamatosan egyeztetek. Ezzel együtt
Polgármester úrral megkerestük az épület állami kezelőjét – személyesen is
egyeztettem Szócska Miklós államtitkár
úrral -, hogy részletfizetéssel megvenné
azt a város, ha az éves törlesztő részleteket az állam a kórház további fejlesztéséhez használná fel. A hamarosan
elinduló óvárosi rehabilitációs program
második ütemébe talán már a bányakórház hasznosítása is beleférhet. Középtávon.
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Új gyártósorok a Grundfos-nál

Szijjártó Péter és Török László gyárigazgató Bencsik Jánossal és Schmidt Csabával avatta fel a
gépeket

Schmidt Csaba, aki hozzátette: az
önkormányzat továbbra is kiemelt
feladatának tekinti a gazdaság fejlesztését. A kormánnyal való folyamatos és sikeres együttműködésnek
köszönhetően városunk egyre több
támogatást tud az ipar és a gazdaság fejlesztésére fordítani, célunk,
hogy Tatabánya továbbra is a térség legfejlettebb települése maradjon – húzta alá a polgármester. Török
László ügyvezető elmondta, a mostani esemény a tatabányai gyár egy
hosszabb időtartamú fejlesztésének
lezárása. A vállalatcsoport 2010-ben
döntött a frekvencia szabályzós villanymotorok (SaVer) és az új generációs szennyvízszivattyúk (Poseidon)
magyarországi gyártásáról. A 3,78
milliárd forint összköltségvetésű projekthez 757 millió forintos támo-

gatást nyertek el. A gyártósoron a
jelenlegi létszám eléri a 80 főt, a
2014-re a tervezett harmadik műszak
beindításával előreláthatóan több
mint 100 főnek adnak majd munkát. Az állandó mágnes technológiát
alkalmazó, energiatakarékos SaVer
motorokat kizárólag Magyarországon gyártják a világpiac részére. A
gyártósorok beruházásai mellet lehetőség nyílt irodák és öltözők bővítésére is, továbbá az új épületrészben
helyet kapott egy professzionálisan
felszerelt fitneszterem is, amely a
dolgozók rekreációját és egészségmegőrzését szolgálja. Ennek a területnek része egy internetkávézóhoz
hasonló helyiség, amely a fiatalabb
generációk elkötelezettségét növelheti munkahelyük iránt - közölte az
ügyvezető igazgató.

Ellenőrzik a parkok növényzetét

Gondozott fák a Csónakázó tónál
Városunkban több olyan park is található, ahová a tatabányaiak szívesen járnak szabadidejükben. Az itt élő szép és értékes fák gondozását folyamatos, szakszerű munkával végzik
a szakemberek. A közelmúltban a Csónakázó
tónál lévő park fáinak állapotát ellenőrizték, a
terület bejárásakor kiderült, hogy a tó körül
több idős fa teljesen kiszáradt, és sok a balesetveszélyes egyed is. Ezek gallyazását és
esetleges kivágását ezért még a télen elvégzik,
majd később új növényeket telepítenek a kivágott fák helyére.
A parkokban lévő faállomány állapotának javítása a balesetveszély megszüntetése miatt fontos, de a folyamatos gondozással a növények várható élettartama is
megnő. A szakemberek már ősszel elkezdték a munkálatokat: a Csónakázó tónál
lévő játszótér és a sétányok környezetében
lévő balesetveszélyes fák szárazgallyazását végezték el, a teljesen kiszáradt példá-

A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat szeretné, ha kötődés, illetve kétoldalú, dinamikus kapcsolat alakulna ki az
örökbefogadott nevelési-oktatási intézmények és a városban működő örökbefogadó vállalatok között. Ez a cégek részéről
jelenthet például élőmunkát vagy anyagi
támogatást, az iskolák és óvodák részéről
pedig fontos lenne, hogy a gyerekek megismerkedjenek a vállalatok működésével.

ország Kft., Vasas Mónika, a Pink Motors
Kft. képviselője, Krutilla Katalin, a Sárberki
Általános Iskola igazgatója, Fátrai Zsuzsanna, a Benedek Elek Óvoda vezetője, illetve Aradvári Mihályné, a Bánhidai Római
Katolikus Szent Erzsébet Óvoda vezetője
vette át Schmidt Csaba polgármestertől.
Városunk 2011. tavaszán indította útjára
a „Kéz a kézben” programot, lehetőséget
biztosítva ezzel az önkormányzat nevelési-oktatási intézményei, különösképpen a
gyerekek támogatására. A program célja,
hogy a vállalatok figyelmét felhívja az
önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás jelentőségére, melynek köszönhetően
hosszú távú együttműködés jöhet létre a
gazdasági társaságok és az intézmények
között. A program által elérhetővé válik a
gazdasági szektor résztvevőinek aktív rész-

Az újonnan belépett támogatók és támogatottak csoportja

Számos jó példa van arra, hogy az örökbefogadó vállalatok önkéntes munkával vagy
egyéb tárgyadománnyal támogatják az
örökbefogadott intézményeket – fogalmazott Schmidt Csaba, majd hozzátette: bízik
benne, hogy a „Kéz a kézben” programhoz
most csatlakozott három cég is jó példával
jár elöl, és innovatív megoldásokat láthatunk az óvodák és iskolák támogatásban.
Ez alkalommal a Samsung Chemical
Magyarország Kft. a Sárberki Általános
Iskolát, a SCS Stahlschmidt Cable Systems
Magyarország Kft. a Benedek Elek Óvodát,
a Pink Motors Kft. pedig a Bánhidai Római
Katolikus Szent Erzsébet Óvodát fogadta örökbe. A tanúsítványokat az intézmények nevében Han Myung Jin gyárigazgató
– Samsung Chemical Magyarország Kft.,
Péntek Szilveszter ügyvezető igazgató –
SCS Stahlschmidt Cable Systems Magyar-

vétele a helyi közösségek életében.
A három új jelentkezővel együtt tizennyolc vállalat csatlakozott a „Kéz a kézben” programhoz: a Graboplast Padlógyártó Zrt.; az AVE Tatabánya Zrt.; az Axel
Springer-Magyarország Kft.; a Sanmina
SCI Magyarország Kft.; a Gasztro Kristály Zrt.; a Coloplast Hungary Kft.; a Müller Drogéria Tatabánya; az Extreme Park
Kft.; a CIB Bank Zrt.; a Tatabányai Erőmű Kft.; az Északdunántúli Vízmű Zrt.; a
Komtávhő Zrt.; az AGC Glass Hungary
Kft.; a Grundfos Magyarország Gyártó
Kft.; Becton Dickinson Hungary Kft.; az
Europlast Team Kft.; a Delphi Connection
Systems Hungary Kft., valamint az idén
csatlakozott Samsung Chemical Magyarország Kft.; a SCS Stahlschmidt Cable
Systems Magyarország Kft. és a Pink
Motors Kft.

Segítség a Máltaiaktól

Ágyak az idősek otthonának
nyokat pedig kivágták. A parkban található
faállomány teljes körű felújítása összesen
114 fát érint, ebből 26 idős, üreges egyed
kivágását tervezik a szakemberek, míg
a többi gallyazása, a fára futó növények
kiszedése, illetve a vasút és a tó közötti
területen lévő elburjánzott cserjés ritkítása
is a tervek között szerepel. Az idős, ugyanakkor kifejezetten szép példányok közül

szerencsére egyet sem kell kivágni, a fák
hosszú távú megőrzése érdekében itt ifjítást és szárazgallyazást végeznek majd. A
kivágott fákat a brikettálóban használják
fel, helyükre a későbbiekben újabb példányokat telepítenek. A munkálatokat még
a télen elvégzik a szakemberek, hogy ez
minél kevésbé legyen zavaró a látogatók
számára.

Tánccal ünnepeltek az idősek

Óvárosi nyugdíjasok pótszilvesztere
A Bárdos László Gimnáziumban tartotta pótszilveszterét és farsangi bálját az Óvárosi Nyugdíjas Klub. Az idős emberek tánccal ünnepelték
a farsangi időszakot. A rendezvényen részt vett
dr. Kancz Csaba alpolgármester is.
„A legfontosabb, hogy a tatabányai
nyugdíjasok életében még a tavalyinál is
boldogabb, kiegyensúlyozottabb év legyen
a 2014-es” – mondta dr. Kancz Csaba. Az
alpolgármester kifejtette: az önkormányzat
szeretné megemelni a nyugdíjas klubok
támogatását 8 millió forintról 10 millió
forintra, így a klubok több és színvonalasabb programokat tudnak szervezni a jövőben. „Fontosnak tartom kiemelni, hogy
az Óvárosi Nyugdíjas Klub hosszú távú

Folytatódik a „Kéz a kézben” program
Újabb vállalatok csatlakoztak az önkormányzat által szervezett „Kéz a kézben” programhoz. A gazdasági társaságok, vállalkozások társadalmi felelősségvállalási programjuk keretében nevelési-oktatási intézményeket
támogatnak. Az „Örökbefogadási Tanúsítványokat” a cégek és az intézmények vezetői
Schmidt Csaba polgármestertől vehették át.

A Tatabányai Ipari Parkban a dán tulajdonú Grundfos Magyarország Gyártó
Kft. gyárában szivattyúkat és motorokat
előállító gyártósorokat adtak át, valamint a dolgozók egészségének megőrzését szolgáló fitnesztermet avattak.
Az ünnepi eseményen jelen volt Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi
és külgazdasági államtitkára, Schmidt
Csaba polgármester, Bencsik János
országgyűlési képviselő és a házigazda Török László, a társaság ügyvezető
igazgatója.
Szijjártó Péter kiemelte, a magas
színvonalú magyar termelőipar újabb
elismerése, hogy a világ egyik vezető szivattyúgyártója Magyarországra
hozta legújabb fejlesztésű gépeinek
gyártását. A dán gazdaság Magyarországba fektetett bizalmát jelzi, hogy
2003 óta 878 millió eurónyi dán
befektetés érkezett Magyarországra,
közel tízezer munkahelyet létrehozva - tette hozzá az államtitkár, aki
párhuzamot vont Magyarország és
a Grundfos gazdasági válság idején
választott stratégiája között, melyek
jellemzője a folyamatos megújulásra való törekvés, a legmodernebb
technikák alkalmazása, valamint a
kutatás-fejlesztés elősegítése. Ennek
eredményeként ma már mind hazánk,
mind a vállalat jobban teljesít –
mutatott rá Szijjártó Péter. A város
és a Grundfos hosszú távú együttműködésének eredménye a mostani
fejlesztés is, a beruházásnak köszönhetően új munkahelyek jöttek létre,
az új közösségi terek kialakításával
pedig a dolgozók vállalathoz való
kötődése erősödhet – hangsúlyozta

Újabb cégek csatlakoztak a segítők közé

működése is biztosítva van, az előző évben
is rengeteg értékes programot tudtak szervezni, különböző versenyeken vettek részt
a tagok, minden hónapban klub-összejöveteleket tartottak” – fogalmazott dr. Kancz
Csaba, majd hozzátette: büszke arra, hogy
a nyugdíjasok ilyen aktívan részt vesznek

a város életében, a különböző nagy városi
rendezvényeken. Tatabánya szempontjából talán a legfontosabb, hogy a fiatalok,
a közép korosztály és az idős emberek is
megtalálják a számításukat, találjanak igazán színvonalas rendezvényeket, amelyeken örömmel vesznek részt.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ágyakat és éjjeliszekrényeket adományozott
az ESZI Szent Teréz Idősek Otthonának.
Az ágyak magassága, illetve fej- és lábrésze állítható, ami nagyban megkönnyíti
a gondozók munkáját, és az ellátottak is
kényelmesebben pihenhetnek rajtuk.
Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője a Városi
Televíziónak elmondta, az intézmény
fenntartója, a város kereste meg a Szeretetszolgálatot, miután a Szent József
Idősek Otthonából több gondozottat is
áthelyeztek a Cseri úti intézménybe,
az újonnan érkezettek fekhelye pedig
nem volt megoldott. A Máltai Szeretetszolgálat azonnal az idősek otthona
segítségére sietett – hangsúlyozta a
régióvezető -, így elsőre négy kórházi ágyat és éjjeliszekrényt tudtak biz-

tosítani az intézmény részére, de az
adományozást lehetőség szerint folytatni szeretnék a jövőben is, hiszen az
idősek otthonában még szükség lenne
hasonló ágyakra. A Szent Teréz Idősek Otthona intézményvezető-helyettese, Paveszka Erzsébet kiemelte, nagy
hiányt pótolt az adomány, amit a Máltai
Szeretetszolgálat jóvoltából vehettek
át, hiszen az idősek otthonában sok a
régi, használt ágy, melyeket igyekeznek újabbakra cserélni, amennyiben a
költségvetésük megengedi. Közel harminc éve folyamatosan tartják a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal,
akiktől ígéretet kaptak arra, hogy egy
nagyobb, Németországból, érkező adomány keretében, újabb ágyak kerülhetnek az intézménybe – tette hozzá az
intézményvezető-helyettes.
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Parkoló és játszótér

Elegendő a többségi akarat

Újrahasznosított térkövet kapott az iskola udvara

Indul az új fűtéskorszerűsítés
pályázat

Befejeződött a térkövezés a Szent Margit
Általános Iskola udvarán, a gyerekek a téli
szünetet követően vehették birtokukba a
megszépült területet, ahol az óraközi szünetekben komfortosabban, kényelmesebben
tölthetik el idejüket a következő időszakban.
Az önkormányzat pályázatából származó, a Fő tér felszedett térkövéből kapott,
mintegy 600 négyzetméternyi új burkolatot az iskola első udvarán, a lépcső alatti
területen helyezték el. Turzáné Papp Erika, igazgatóasszonytól megtudtuk, évek
óta tervezték, hogy iskolaudvaruk tágasságához hasonlóan széppé is varázsolják. Az intézmény 25. jubileumi gálaműsorán összegyűlt szülői felajánlások,
az alapítványra érkezett támogatások és
egyéb források lehetőséget teremtettek
arra, hogy új parkolóhelyeket, térköves
játszórészt alakítsanak ki, megoldva ezzel
a reggeli parkolási zsúfoltságot az iskola
előtt. Az új burkolat az esős időszakokban jelent megoldást, hiszen eddig a nagy
sár miatt gyakran az épületbe szorultak,
vagy az udvaron igen kis helyen zsúfolódtak össze a gyerekek, ami különösen
az alsósok nagy mozgásigényét korlátozta. Ezután a tanítási idő alatt a gyerekek
játszhatnak, tanítás előtt és után pedig a
szülők parkolhatnak autójukkal a területen.

A korábbi 80-100 százalékos részvételhez
képest jövőre a lakók többségi akarata
elegendő lesz ahhoz, hogy egy-egy társasház indulhasson az önkormányzat által
támogatott fűtéskorszerűsítési programon.

A beruházás során tanúsított példás
összefogást hangsúlyozta a körzet önkormányzati képviselője, Bereznai Csaba: a
Fő tér régi burkolatából származó térköveket az önkormányzat adta, lerakásukban a kivitelezők segítettek, a szükséges
anyagi forrásokat pedig a szülők alapítványi hozzájárulásaiból és a körzeti fejlesztési keretből sikerült biztosítani.
Az intézményben tervezik a jövőben
az udvar további szépítését, szeretnének
például parkosítani és padokat kihelyezni. Több városi intézmény környezete
szépült meg városunkban a Fő tér felújítási munkálatai során elbontott térkőnek
köszönhetően, amit Schmidt Csaba polgármester kezdeményezésére igényelhettek meg iskolák, óvodák és művelődési
házak, hogy szebbé tegyék környezetü-

ket. A mintegy ötezer négyzetméter térkövet húsz intézmény között osztották
szét, melyeket a Szent Margit iskolán
kívül a Jászai Mari Színház, Népház, a
Dózsakerti Óvoda, a Turul Óvoda, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Szent
Erzsébet Óvoda, az Arany János Óvoda,
a Kertvárosi Óvoda, az Óvárosi Általános
Iskola, a Bánhidai Református Egyházközség, a József Attila Megyei Könyvtár, a Kodály Zoltán Óvoda, az Egyesített Bölcsődék Módszertani Bölcsőde, a
Micimackó Óvoda, a Dózsa György Általános Iskola, a Puskin Művelődési Ház,
a Jókai Mór Óvoda, a Kertvárosi ÁMK
Bolyai Általános Iskola, a Kertvárosi
ÁMK Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola
és a Németh Nemzetiségi ÁMK Széchenyi István Általános Iskola kapott meg.

Gyorskorisok képviselik városunkat az olimpián

Tatabányaiak is utaznak Szocsiba
Magyarországnak jelenleg 14 biztos indulója van a szocsi téli olimpián, közülük ketten
- Keszler Andrea és Béres Bence - a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület versenyzői.
A Szocsiba utazó magyar csapat ünnepélyes fogadalomtétele hétfőn lesz – adta hírül
az MTI.
A február 7-én kezdődő XXII. téli olimpiai játékokon rövid pályás gyorskorcsolyában nyolc, míg gyorskorcsolyában
– jelenlegi állás szerint – egy versenyző
képviselheti hazánkat. Az utazók névsorát
csütörtökön hirdette ki a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség. Az MOKSZ
közleménye szerint a csapat kijelölésekor
a szakvezetés a teljes szezon teljesítménye
alapján hozta meg döntését. Figyelembe
vették, többek között, a nyári felkészülési szakasz és a szeptemberrel kezdődő
versenyidőszak négy világkupáján – köztük rövid pályán a két kvalifikációs versenyen –, valamint az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményeket. A sike-

res universiade-szereplés eredménye nem
szerepelt a minősítési szempontok között.
Az MOKSZ a női rövid pályás gyorskorcsolyázók közül Lajtos Szandrát, Darázs
Rózsát, Heidum Bernadettet, Keszler
Andreát (Tatabányai Diák Korcsolyázó
Egyesület) és Kónya Zsófiát nevezte be, a
férfiak között Knoch Viktor, Béres Bence
(Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület)

és Liu Shaolin Sándor indulhat. Magyarországnak jelenleg 14 biztos indulója van
– tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda. A
nyolc rövid pályás mellett egy nagypályás
gyorskorcsolyázó is indulási jogot szerzett Nagy Konrád révén 1500 méteren.
Rajta kívül még két női és egy férfi alpesi síző, illetve egy-egy férfi és női sífutó
részvétele biztos.

Fejlesztések a Gál lakótelepen

Elkészültek a parkolók és a járdák
Új parkolók épültek és járdaszakaszokat
újítottak fel Tatabánya - Óvárosban és
a Gál lakótelepen. A munkálatokról dr.
Kancz Csaba alpolgármester, önkormányzati képviselő és Pleier Tamás önkormányzati képviselő számolt be a helyszínen.
Még a tavalyi évben elkezdett beruházás folytatódott a Gál lakótelep és
Óváros vonatkozásában közösen használt útszakaszon, amely mindkét lakóövezetben jelentős felújításnak számít.
A Ságvári Endre u. 18 / b szám előtti, és
az ezzel szemközti parkolók kaptak új
burkolatot, illetve a Napsugár felé vezető
útszakasz épülhetett meg bruttó 12 millió forintból. – Nagyon örülök, hogy a
Gál lakóteleppel közösen tudunk ilyen
beruházásokon, projekteken dolgozni –
mondta dr. Kancz Csaba alpolgármester.
Ezt a munkát a jövőben folytatnunk kell,
hiszen vannak még olyan útszakaszaink, parkolóink, amelyek felújításra szorulnak. Az 1,3 milliárdos óvárosi nagy
beruházás mellett a következő évben,

Az új parkolót dr. Kancz Csaba és Pleier Tamás önkormányzati képviselők mutatták be a sajtó
képviselőinek

arra is lesz lehetőség, hogy további parkolókat újítsunk fel és új járdaszakaszok
is készülhetnek.– fogalmazott az alpolgármester. A Gál István lakótelep 221.
számú ház előtt 28 parkolót létesítettek,
miután ezen a lakóterületen az autósoknak nehéz volt parkolóhelyet találni. – A
mintegy bruttó 26 millió forintos beruházás során, a munkákat kivitelező Geotech
Kft. szilárd burkolatú parkolókat alakított ki, a parkolóhelyeket burkolati jellel

választotta el. Ehhez a munkához társult
még a csapadékelvezetés, amely zárt
rendszerben történik, és mintegy 50 m2
járdafelület megújítása is, így szervesen
illeszkedik a 220-as tömbök közlekedésébe, logisztikai rendjébe – hangsúlyozta
Pleier Tamás önkormányzati képviselő.
Mindkét politikus kiemelte az együttműködés fontosságát, és megköszönte a
lakosság türelmét a munkálatokkal járó
kellemetlenségek miatt.

További újdonság, hogy komplett
épületszigetelés esetén már a lakótér
alatti fűtetlen helyiségek, födémek,
szélfogókés árkádok szigetelésére is
kérhető támogatás. Az új feltételekkel
már kiírták a pályázatokat. Költségosztós módszer esetén radiátoronként
8.500 forint, általában a beruházás 25
százaléka az önerő. A fennmaradó 75
százalékot az önkormányzat biztosítja.
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Egyedi mérős korszerűsítésnél radiátoronként 21.500 forint a támogatás
Az elmúlt években fűtéskorszerűsítésen átesett több mint 2500 lakás adatai szerint a szabályozható és mérhető
fűtéssel átlagosan 30 százalékos energia-megtakarítás érhető el. Sőt, ahol a
beruházás épületszigeteléssel párosult,
ott a megtakarítás meghaladta az 50 százalékot. Az épületszigetelési pályázaton fűtéskorszerűsítés után, vagy azzal
egy időben lehet indulni. Az önerő itt
50 százalék, amelyhez 25 százalékos
vissza nem térítendő támogatást és 25
százalékos kamatmentes kölcsönt lehet
megpályázni.

Felújítják a város egyik legforgalmasabb útját

Megszépül a Táncsics út
Alsógallán
A város egyik legszebb utcájának is nevezték-nevezik az alsógallai Táncsics Mihály
utat, ahol tavasszal az úrnapi körmenet
virágjaiban, ősszel pedig a szüreti felvonulás díszeiben csodálkozhatnak az erre
járók és az itt élők. A környék impozáns,
az útburkolat és az azon közlekedés azonban koránt sem nyújt olyan élvezetet,
mint a vizualitás. Kátyúk tarkítják az utat,
amelyen egy-egy kerékpáros kerülése is
komoly gondot okozhat a nagy forgalomban. Így volt ez azon a januári reggelen,
melyen munkatársunk „szétnézett” a település nemcsak egyik legszebb, de egyik
legforgalmasabb útján.
Mit tehet az ember, ha szétnézne
Alsógallán? A legegyszerűbb, ha a
templom közelében parkolóhelyet
keres, majd apostolok lován, azaz gyalogszerrel barangolja be a környéket,
ahol hamarosan megkezdődnek az
útfelújítási munkák. Bizony, ráfér az
aszfaltozás az útra, hiszen idefelé legalább három helyen is úgy érződött,
kevés híja van, hogy az autó kereke
az úton maradjon. Hasonló gondja van
Gerencsér Istvánnak, aki vállalkozóként
minden reggel ezen az úton hagyja el a
várost. „Ahogy a Köztársaság út felől
feljövök a Táncsicsra, sokszor imádkozom, hogy ne jöjjenek kerékpárosok,
mert ahogy kerülöm őket, olykor-olykor
belecsúszok egy-egy gödröcskébe, és
a hajnali félhomályban nem szeretném
veszélyeztetni az épségüket” – mond-

ja a kisteherautóval közlekedő iparos,
aki a „falu” vége felé közeledve megáll a helyi pékség mintaboltban, majd
a benzinkútnál elhagyja a várost. „Régóta várjuk, hogy ezt az utat felújítsák,
hiszen mégis csak hatalmas a forgalom
befelé és kifelé is a városból. A felújítás alatt nehezebb lesz közlekedni, de
szerencsére az autópálya és a tarjáni
kereszteződés is elérhető az 1-es úton,
ami ezzel párhuzamos. Nem lesz egyszerű, de megéri” – mondja Gerencsér
István.
Veér Károly évtizedek óta a Táncsics úton álló házban él feleségével.
Az újságíró lakókörnyezetében sokan
örülnek annak, hogy a csaknem egy
kilométeres szakaszt felújítják, hiszen
az úttest mellett a vízelvezetőket és a
kapubeállókat is megjavítják. „Valóban
régóta vártunk arra, hogy megújuljon
ez az útszakasz, hiszen hatalmas a forgalom, és ezt bizony az itt álló házak
és a házakban élők is érzik. A felújítással Alsógalla visszakapja régi patináját,
hiszen mégis csak egy majd 300 éves
elődtelepülésről van szó. A munkálatok
alatt bizonyára lesznek fennakadások,
de megéri” – mondta Veér Károly, aki
hozzáteszi: aki távolról érkezik, ezen
az úton jöhet be Tatabányára: már csak
ezért is fontos, hogy az érkező milyen
benyomásokat szerez az első pillanatokban.
mj
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Program a város ifjú tehetségeiért

Sikeres az Erzsébet Program

Pályázhatnak a TITA-ösztöndíjakra

Idén 3,5 milliárd forint jut
kikapcsolódásra

Második alkalommal írta ki ösztöndíjpályázatát a TITA (Tatabányai Ifjú Tehetségekért
Alapítvány). A második éve működő alapítvány célja a 13-16 éves fiatalok támogatása. A pályázat benyújtásának határideje:
2014. február 15.
Az alapítvány 2012-ben alakult
Schmidt Csaba Tatabánya polgármestere, Pleier Tamás önkormányzati képviselő és Sztruhár Gyula korábbi képviselő ötlete nyomán, akik úgy gondolták,
kiemelten fontos egy olyan támogató
alapítvány létrehozása, amely elsősorban az általános iskola felső tagozatán
tanuló és a középiskolai tanulmányaik
elején járó ifjú tehetségeket segíti céljaik
elérésében. A TITA ösztöndíjai 6 hónapra szólnak, s az időszak elteltével írásos beszámoló formájában kell számot
adniuk a nyerteseknek, mire használták
fel a kapott pénzösszeget. A kuratórium
elnöke, Magyari Gábor szerint azért is
hiánypótló kezdeményezés az övék, mert

Idén is megkezdődtek az Erzsébet Program eseményei, amelynek keretein belül
hazánkban az elmúlt két évben több, mint
negyedmillióan juthattak kedvezménye üdülési, táborozási programokhoz. A szervezők
2014-ben 3,5 milliárd forint értékben gazdálkodhatnak, hogy a rászorult helyzetű családok tagjai közül minél többen élhessenek a
lehetőségekkel.

a 13-16 éves korosztály számára nehéz
számottevő, rangosabb pályázaton elindulni; ebben a korban még viszonylag
kevés a média figyelmét felkeltő eredmény, azok csak később következnek.
A közel két éve alakult szervezet 2015-

től már fogadni tudja a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ot, amit a
tatabányai fiatalok tehetséggondozására
fordítanak majd. A részletes leírás és a
pályázati adatlap itt tölthető le:
http://tita.is-kola.hu/?cat=2

Tatabányai gimnázium sikere

„Az Erzsébet Program keretében tavaly
3000 megyebeli vehetett részt szociális
üdültetésben, illetve tematikus táborokban és iskolai kirándulásokon. A megyebeli gyermekek leginkább a birkózó
tábort kedvelték. Az országban mintegy
250 ezren éltek a program által biztosított
kedvező lehetőségekkel, melyek összértéke 3 milliárd forint volt. A programok fedezetét a fogyasztásra kész étel, a
melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás, valamint szociális cél-

ból a jogszabályban meghatározott termék, illetve szolgáltatás igénybevételére
jogosító Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredmény biztosítja. Tehát nem csupán béren kívüli
juttatásról, hanem szociálpolitikai eszközről van szó. A közösségi szolidaritás
jó példája, hiszen úgy nyújt támogatást
a nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők számára, hogy közben megrendeléshez juttatja a hazai gazdaságot,
elősegíti új munkahelyek létrejöttét. Itt
mindenki nyertes. Mindezt alátámasztja az a tény is, hogy az idei esztendőben
már 3.5 milliárd forintból gazdálkodhat
az Erzsébet Program. Azért nem árt igyekezni a pályázatok benyújtásával.” - írja
a facebookon Bencsik János a KEM Kormányhivatalban megtartott tájékoztatóról,
ahol Czunyiné dr. Bertalan Judit és Nagy
Anna az Erzsébet Program szóvivője társaságában találkoztak az újságírókkal.

Megőrizte helyét a középiskolák rangsorában az Árpád
A Heti Világgazdaság című lap évről-évre
nyilvánosságra hozza a legjobb száz hazai
középiskola rangsorát, melyben - megőrizve tavalyi előkelő helyezését - ismét 82.
lett a tatabányai Árpád Gimnázium.
Az intézmény igazgatója, Kovács
Miklós elmondta, hogy közel 1200
hazai iskolát vizsgáltak, de csak a legjobb 100 listáját hozták nyilvánosságra
a HVG-nél.
„Négy szempont alapján történt az
értékelés, ebből három objektív adat”
– ismertette az igazgató, aki hozzátette:
az első az úgynevezett kompetenciavizsgálat eredménye, melyet magyar és
matematika tárgyakból írnak a diákok.
A második az érettségi vizsgák eredménye- matematikából, magyarból, történelemből és idegen nyelvből. A harmadik az országos tanulmányi versenyeken
elért eredmény. A negyedik „lába” a
felmérésnek a felvételiken elért eredmény, itt azonban már szubjektív elem
is beépült a mérésbe. Ugyanis nem az
összes felvételi eredményt vizsgálták,
hanem kiválasztottak 30 szakot és ezek

A szép magyar beszédért

alapján mérték az iskolákat. Itt értük el
egyébként a legrosszabb mutatót.”
Az iskola igazgatója büszke az elért
eredményre, arra meg különösen, hogy
a megyében is megőrizte tavalyi második helyét az Árpád.
„Évek óta stabilan ott vagyunk a
megyei dobogón. Azon dolgozunk kollégáimmal közösen, hogy megtartsuk,
esetleg javítsuk is eredményünket. Felvételizőink 90%-át az első évben felveszik valamelyik felsőoktatási intéz-

ménybe. Azon el fogunk gondolkodni,
hogy direkt irányítsunk-e diákokat arra
a bizonyos 30 szakra, melyet figyelembe vesznek a rangsor összeállításánál.”
Az intézmény igazgatóhelyettese
Eperjesiné Pogrányi Rozália mindehhez
csak annyit fűzött hozzá:” Ez a siker
csak a diákokkal együtt valósulhatott
meg. Mi büszkék vagyunk az ő eredményeikre, ők meg büszkék arra, hogy egy
ilyen sikeres gimnáziumba járnak.”

Évet zárt ás nyitott a szakosztály

A legjobb tízben a TSC birkózói
Évértékelő összejövetelt tartott a Tatabányai
Sport Club nagy hagyományokkal rendelkező
birkózó szakosztálya. Katona Géza vezetőedző köszöntötte Tatabánya polgármesterét,
Schmidt Csabát, a két alpolgármestert, dr.
Kancz Csabát valamint Bereznai Csabát, Bencsik János országgyűlési képviselőt, a TSC
elnökét, Sámuel Botondot, a szponzorok,
támogatók képviselőit és természetesen a
versenyzőket, továbbá a szülőket.
Sámuel Botond elnök elmondta, ismételten a legjobb tíz klub között végeztünk
a pontversenyben, és ez a tehetséges versenyzőink szorgalmának illetve felkészítőiknek köszönhető. Idén financiális szempontból is gyarapodhat a szakosztály, mert
az új állami sportfinanszírozási rendszer
kiemelt támogatásban részesíti a birkózást.
Bencsik János kiemelte, a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésével,
a birkózó csarnok megépítésével megszaporodtak az igazolt versenyzők, de küzdőszellem, szorgalom nélkül, becsületes
helytállás és munka híján azonban nem
jönnek az eredmények. Schmidt Csaba úgy
fogalmazott, egy közösség erejét az mutatja, hogy ha meg tudják becsülni azokat
az embereket, akik igenis érdemben hozzá tudnak tenni és segíteni a társaságnak.
A város továbbra is elkötelezetten támo-

gatja a birkózást, mert a szakosztályban
valódi értékteremtés folyik. Katona Géza
vezetőedző ismertette, hogy 2012-ben a
11. helyen végeztek, tavaly viszont egy
pozíciót léptek előre a rangsorban a 130
klub között. Ez elit helyezésnek tekinthető, hiszen nagyságrendekkel nagyobb
büdzséből gazdálkodó egyesületeket előztek meg, ráadásul Tatabányán nagyrészt az
utánpótláskorúak hozták az eredményeket.
– Az utánpótlás lány együttesünk megnyerte a csapatbajnokságot, a felnőtt csapatbajnokság küzdelmeibe három esztendő után
tértünk vissza, itt a negyedikek lettünk.
Több fiatal birkózónk is kijutott világver-

senyekre, Árvai Márk a kontinensviadalon
18. lett, a vb-n a tizenhetedik helyen zárt,
és ezt első éves kadetként érte el. Réczi
Bianka kadet Európa-bajnoki tizenkettedik
lett. Turák Pál Szarajevóban szabadfogásban vb ezüstérmet szerzett. Versenyzőink
kilenc magyar bajnoki címet zsebeltek be,
és számos alkalommal állhattak a dobogóra. Ott voltunk az év legfontosabb megmérettetésein, a diákolimpiákon, meghívásos
viadalokon, nemzetközi seregszemléken
– mondta a vezetőedző. A találkozón jelen
volt a Magyar Birkózó Szövetség elnöke,
dr. Hegedűs Csaba és Lázár János, a sportágfejlesztési koncepció vezetője is.

Diákokat díjaztak
Kertvárosban
A magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen adták át a Kölcsey
Általános Iskola által szervezett magyar
nyelvi feladatmegoldó verseny díjait. A
rendezvényen részt vett dr. Kancz Csaba alpolgármester, Ablonczy Dánielné,
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, valamint Magyarné Kocsis Andrea,
a városrész önkormányzati képviselője.
Köszöntőjében dr. Kancz Csaba hangsúlyozta: fontos, hogy a számítógép használata mellett a gyerekek minél többet olvassanak, mert az
anyanyelv magas szintű elsajátítása
minden ember számra hasznos és szép
feladat. A Kölcsey iskola által évek
óta megrendezett verseny is bizonyítja, hogy a könyveknek van jövőjük.
Az alpolgármester megjegyezte: bízik
abban, hogy a gyerekek felnőtt korukban is igényes újságokat, könyveket
fognak olvasni, majd megköszönte

a felkészítő pedagógusok, illetve a
dolgozatokat javító tanárok munkáját. Dr. Bogárné Géber Zsuzsannától,
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola
igazgatójától megtudtuk, a magyar
nyelvi megyei levelező verseny szeptemberben indult, több mint nyolcszáz,
másodiktól hetedik osztályos tanuló
részvételével. A kieső rendszerű verseny első három fordulójából tovább
jutott több mint százötven diák között
az elmúlt héten rendezett döntőn alakult ki a végső sorrend. A második- és harmadik osztályosok feladatai
főként nyelvtannal, illetve szólásokkal és közmondásokkal kapcsolatos
tesztből álltak, míg a nagyobbaknak
Janikovszky Éva vagy Gárdonyi Géza
egy-egy művével összefüggő kérdéssort kellett megoldaniuk. Az ünnepségen összesen huszonhárom tanulót
díjaztak – tette hozzá az intézményvezető.

