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Az Egészséges Budapestért program 
ez évi, 40 milliárdos keretéből a viseg-
rádi kórház 341 milliós kormánytámo-
gatást kap. Az eddigi és a várható fej-
lesztésekről Dr. Huszár Sándor fő-
igazgató tájékoztatta lapunkat.

Festői környezetben, Visegrád-
Gizellatelep Dunára kifutó 
hegyoldalában áll a kistérség 
egyetlen kórháza, a Szent 
Kozma és Domján Rehabili-
tációs Szakkórház és Gyógy-
fürdő. Az 1800-as évek végén 
még egy papírgyár működött 
a 36 hektáros kertben, amely-
nek egy része ma már európai 
Natura 2000 védelem alatt áll. 
Az OTI 1927-ben megvásárol-
ta a területet, s két év múlva 
megnyitotta a Horthy Miklós Mun-
kásszanatóriumot, mely 1950-től 
a Fővárosi Tanács szanatóriumaként 
működött tovább.

A kórház pro� lja 1955-től fogya-
tékos és rokkant emberek rehabilitá-
ciós kezelésével bővült. A szakkórház, 
miután 2006-ban a Lepence-forrás 
épületbe bevezetett termálvizét 
gyógyvízzé nyilvánították, gyógyfürdő 
rangra emelkedett. A hidro- és balne-
oterápiás kezelésekre szolgáló épületet 
Makovecz Imre műhelye tervezte 1995-
ben. A 2012-ben ismét állami tulaj-
donba került egészségügyi intézmény 
az orvosok és sebészek védőszentjei-
ként tisztelt Szent Kozma és 
Damján nevét vette fel, a két 3. 
századi vértanú orvos zománc-
képe a Szent Koronát díszíti. 
Ettől az évtől a kórházat Dr. 
Huszár Sándor sebész, gasz-
tro en te ro ló gus vezeti. Azóta, 
az elnyerhető források nagysá-
gától függően, szinte minden 
évben fontos, nem egyszer 
látványos fejlesztések követik 
egymást. A főigazgató egyik 
első – korántsem szokványos – intéz-
kedése szerint az igazgatóságot a kór-
ház egy korábban raktárként használt 
épületébe helyezték át. A cél az volt, 
hogy a főépületben így felszabaduló 
helyen 19 új ággyal, komfortosabb kór-

termeket alakíthassanak ki. 2014-ben, 
az akkor már közel 20 éves balneote-
rápiás egységet, a következő évben az 

ivóvíz hálózatot újították fel. 2015-
ben az épület régi kazánrendszerét 
egy nagy hatékonyságú, ener-
giatakarékos új hő köz pont ra 
cserélték. A 2016. év végén 
elnyert 47 millió forintos pályá-
zati támogatásból idén az endo-
szkópos laboratóriumba vásá-
roltak új műszereket, számos 
kórterem légkondicionáló be-
rendezést kapott, a főépületbe 
energiatakarékos lámpákat 
szereltek be, a konyhába új, 
nagyipari konyhai gépek és 
eszközök kerültek. Néhány hónapja 
helyeztek üzembe 48,4 milliós beru-

házással a főépületben egy új, nagy 
teherbírású liftet is.

A jövő kétmilliárdja
A középtávú tervek szerint az el-

következő években a fejlesztési prog-

ram folytatását a most elnyert kor-
mányzati támogatás teszi lehetővé. 
Ennek egy részét – 200 millió forin-

tot – orvostechnikai műsze-
rekre, például testösszetétel-
analizátorra, energiatakarékos 
és betegbarát digitális rönt-
genkészülékre, a tápcsatorna 
kisebb műtéteit is lehetővé 
tevő korszerű endoszkópos 
toronyra és a gyógytornát se-
gítő eszközpark fejlesztésére 
fordíthatják. A támogatás 
másik része, 141 millió forint 
pedig egy új, diagnosztikai 

kórházszárny és egy új konyha terve-
zési díjára jelent fedezetet. A prog-

ram második üteme, a mintegy két-
milliárdos költségű építkezés 2018-

ban kezdődhet el. Az új épü-
letszárny a főigazgató remé-
nyei szerint azt is lehetővé te-
szi, hogy a kórház összes – je-
lenleg 230 ágyat számláló – 
kórtermét emelt komfortfoko-
zatúvá alakíthassák át. A 
központi támogatások mellett 
pályázati források segítségével 
további fejlesztéseket is tervez-
nek: döntés előtt áll egy 
VEKOP pályázat, melyből 

kéz- és aeroszolos felületfertőtlenítő, 
valamint eszközfertőtlenítő automa-
tákat kívánnak beszerezni. Felmerül-
het a kérdés, hogy ezt a lassacskán 
európai szintűnek nevezhető kórhá-
zi minőséget kik vehetik igénybe? A 

válasz: beutalóval bárki, aki emésztő- 
vagy mozgásszervi károsodása miatt 
rehabilitációs célú utógondozásra 
szorul. (Vagy csak egyszerűen rehabi-
litációra szorul) Kizárólag az emelt 
komfortfokozatú elhelyezésért kell 
pótdíjat � zetni, a kezeléseket a társa-
dalombiztosítás fedezi.

A lélek nyugalma is fontos
A kórház azonban nemcsak a be-

utalt fekvőbetegekkel foglalkozik, 
részt vesz a visegrádiak járóbeteg-el-
látásában is. A szentendrei rendelőin-
tézetet tehermentesíti a helyiek labor-, 
röntgen-, ultrahang-, endoszkópos 
vizsgálatainak elvégzésével, emésztő-
szervi, mozgásszervi, reumatológiai, 
� ziko- és hidroterápiás rendeléseivel. 
Emellett a visegrádi háziorvossal 
egyeztetve csontsűrűség, ultrahang- 

és dietetikai vizsgálatokkal 
kibővített lakossági szűréseket 
is szerveznek. Az intézmény 
mindig nagy � gyelmet fordí-
tott a gasz tro en te ro ló giai és 
anyagcsere betegségek megelő-
zésével kapcsolatos ismeretter-
jesztésre is. Több száz, Vise-
grádra kiránduló gyereknek 
tartottak egy korábbi pályázat 
keretében főzéssel egybekö-
tött, az egészséges táplálkozást 

népszerűsítő foglalkozásokat. A pá-
ciensek most is részt vehetnek főző-
tanfolyamokon, de a kórház azt is 
lehetővé teszi, hogy a hagyományos 
menü helyett már a kezelés során ki-
próbálják a reformkonyha étrendjét.

Tudjuk jól, a gyógyulás nem 
pusztán az orvosokon és a gyógysze-
reken múlik! A békés környezet s a 
lélek nyugalma legalább annyira 
fontos. Ez utóbbit szolgálja a kórház 
parkjában több lépcsőben felújított 
kápolna is, melyben több felekezet 
misét, istentiszteletet tart.  A kelle-
mes közérzethez itt Köblitz Birgit 
üvegművész gyönyörű üvegablakai 
is hozzájárulnak, melyeket kórházi 
sétánk végén magunk is megcsodál-
hattunk.

Krizbai Éva

Kórház a Duna mentén
Fejlesztések Visegrád rehabilitációs intézményében

Egészségfejlesztési iroda és hálózat épülhet

Tudatosan élni
Az ország számos pontján működnek úgynevezett egész-

ségfejlesztési irodák, melyek célja, hogy az emberek � gyelmét 
a tudatos életvitelre irányítsák. Teszik mindezt többek között 
szűrővizsgálatokkal, mozgásórákkal, tájékoztató előadások-
kal, táplálkozási tanácsokkal. Az elsődleges cél, hogy már a 
betegség kialakulását megelőzzék.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programnak 
köszönhetően a Szentendrei járásban is nyílhat ilyen iroda. 
Amennyiben év végéig megítélik a pályázó Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei számára a mintegy 90 millió forintos 
támogatást, már a jövő évben megnyithat a prevenciós központ. 
Az országos program fő célja, hogy növekedjen a születéskor 
várható élettartam, s hogy javuljon a lakosság egészségi állapota. 
A szentendrei járás 12 települése vesz részt a programban, egyedül 
Visegrád nem csatlakozott, ott a helyi kórházzal működnek 
együtt.

Az első két évben a pályázati forrás lefedi majd az iroda mű-
ködtetését, az érintett településeknek csak a harmadik évtől, a 
fenntartási időszakban kell számolnia hozzájárulással, amennyi-
ben állami támogatás nem érkezik. „Szentendrén a prevenciós 
feladatokat eddig az általam kezdeményezett, a képviselőtestület 
által létrehozott Egészséges Városért Közalapítvány végezte” – 
mondta Dr. Pázmány Annamária, a SZEI igazgató főorvosa. 
„Erre azonban csak ad hoc jelleggel volt mód, igazodva ahhoz, 
milyen pályázati lehetőségek adódtak. Az egészségfejlesztési iro-
da létrejötte azonban lehetővé teszi, hogy a munkát a jövőben az 
országos programhoz igazodva, szervezetten végezzük.” Az el-
képzelések szerint Szentendrén a háziorvosi rendelőknél (melyek 
felújítására szintén pályázott a város) kapna helyet az iroda a je-
lenlegi ügyelet helyén, ahol egy tornaszobát is kialakítanának a 
mozgásprogramokhoz. Az orvosi ügyelet és a fogorvosok a Pro-
vincia közelében lévő, önkormányzati tulajdonú épületbe költöz-
hetnének.

A rendszeres oda� gyelés komoly eredményeket hozhat Páz-
mány Annamária szerint. Az egészségfejlesztési iroda kardiológus, 
diabetológus, neurológus, reumatológus, rehabilitációs szakorvos 
és mentálhigiénés szakember alkalmazásával működhet. Különös 
� gyelmet fordítanak majd a keringési- és a cukorbetegség meg-
előzésére, a daganatos megbetegedések kockázatainak csökken-
tésére, a lelki egészség fenntartására és visszaállítására, az allergi-
ával kapcsolatos tudás bővítésére, a gyermekek preventív szem-
léletű egészségfejlesztésére, a rendszeres testmozgás fontosságának 
hangsúlyozására, valamint az alkohol-és a dohányzás visszaszo-
rítására is. A konkrét programelemek időpontjai, helyszínei a 
támogatási kérelem várhatóan idei elbírálása után kristályosodnak 
ki.

Pd-press/KD

Egészséges táplálkozást illusztráló rajzok az étkezőben

Termálmedence vízitorna eszközökkel

A könyvtár is a kulturált kikapcsolódást szolgálja

Biatorbágy, Veszprém és Kőröshegy 
után Budakalász is feliratkozhat majd 
azoknak a településeknek a listájára, 
ahol Magyarországon viadukt épült. 
Az M0-s autópálya folytatása ugyanis 
völgyhídon haladna tovább az elkép-
zelések szerint a 10-es út 
irányában, több helyen 
alagútban.

Érdekességek 
a múltból

Már 2007-ben rendel-
kezésre állt négy nyomvo-
nal, melyek a 11-es és a 
10-es út összekötését ten-
nék lehetővé. A Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Áramlástan Tanszékén már 
mindegyiket alávetették levegőszeny-
nyezés- és zajterhelési vizsgálatok-
nak. A kutatók arra voltak kíváncsi-
ak, hogy 2010-2018 között az egyes 
változatok esetén milyen terheléssel 
kell számolni. A kiválasztott „A1” 
nyomvonalra kiadott 2009-es kör-
nyezetvédelmi engedélyt civilek tá-
madták meg, de Békásmegyer, Üröm 
is tiltakozott, és Budakalászon is 
tartottak fórumokat. A NIF egy ko-
rábban közreadott tájékoztatójában 
azt írja, hogy 2023-ig a járművek 

szennyezőanyag kibocsátása olyany-
nyira lecsökken majd, hogy a meg-
növekedett forgalom ellenére is tíz 

százalékos javulás várható a légszeny-
nyezés területén. A projekt folyama-
tosan húzódott, 2013-ban közzétet-

ték a fenti szakasz kijelölé-
séről szóló kormányterve-
zetet. Ennek ütemterve 
szerint 2014-ben közbe-
szerzést hirdetnek az enge-
délyezési tervek elkészíté-
sére, melyek akár már 
2016 elején érvényessé 
válhatnak. A Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő 2014 

szeptemberében közleményt adott ki 
arról, hogy négy ütemben történik 
majd az M0 fejlesztése, a térségünket 
érintő északi szektort a beruházások 
harmadik ütemébe sorolták. Ez év 
nyarán valóban kiírták a tendert az-
zal a szándékkal, hogy a források 
rendelkezésére állása esetén, 2017-
ben indulhat a munka.

Hogy állunk most?
Október elején jelent meg a hír 

arról, hogy 2018-ban elkezdődhet a 
sokak által várt projekt, a NIF 
ugyanis kiírta a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésére a tendert, a 
nyertesnek pedig meg kell szereznie 
a környezetvédelmi engedélyt is, 
enélkül ugyanis nem kaphat építési 
engedélyt az autópálya-szakasz. Nov-
ember 9-ig adhatják le ajánlataikat a 
feltételeknek megfelelő pályázók. 
Tavaly jelent meg a kormányhatáro-
zat, melyben az áll, hogy az M0-s 
2022-ig teljesen bezárul, elsőként a 
10-es és 11-es út közötti szakasz épül 
meg. Solymár önkormányzata októ-
ber végi ülésén feltételeket szabott a 
NIF-nek, amennyiben ezeket teljesí-
tik, nem gördítenek akadályt az épít-
kezés elé. 

Huszár D.

A Megyeri hidat és a 10-es főutat összekötő szakasz a Duna-hídtól, 
az előzetes tervek szerint egy viadukttal kezdődik, ami a szentendrei 
HÉV vonala, és a mellette levő 1115-ös számú út felett épül. Az első 
alagutat két kilométer hosszúra tervezik. Ez a létesítmény az Ezüsthegy 
alatt fut, és a budakalászi útnál ér véget. Innen újabb 3 km alagút 
következik, amely a Köves-bércig tart, ahol eléri a 10-es utat. A 2x2 
sávos út jelentős része e tervek alapján alagútban halad majd, ami 
vélhetően jelentősen megemeli az egyenlőre csak becsült költségeket. 
Az ezt követő szakaszokat, amelyek egészen az M1-es autópályáig 
épülnek meg, szintén nehéz domborzati viszonyok között kell létre-
hozni. Itt korábban – a várható forgalomból adódóan – felvetődött az 
a lehetőség is, hogy az első ütemben, csak 2x1 sávos autóút épüljön.

forrás: magyarhirlap.hu

Lesz-e kapavágás jövőre?Zöld vagy zaj?! – vita a 1108-as útról
Budakalász északi elkerülő útja, 

vagyis a Pomáz és Szentendre felé 
eső oldal tehermentesítője tavaly 
óta már nem álom. Az M0 kompen-
záció fejében, peren kívül két mil-
liárd forintot, és az említett útsza-
kasz megépítését alkudta ki a város. 
Pénz van, nyomvonal van, egyetér-
tés egyelőre nincs.

Az önkormányzat ugyan ért el 
eredményeket Szentistvántelep vá-
rosrész védelmében, az ott élőkből 
alakult lokálpatrióta csoport azonban 
megkérdőjelezi az építkezés értelmét 
is. A helyiek tiltakozását főként az 
váltotta ki még a nyáron, hogy a ter-
vezett elkerülőn egy olyan körforgal-
mas csomópont kialakítása is felme-
rült, melybe a pomázi iparterület és a 
valamikor megépülő szentendrei te-
hermentesítő út is becsatlakozna. 
Budakalász önkormányzata azt elérte, 
hogy ez az elképzelés nem valósul 
meg, s ígéret van arra is, hogy zajvédő 
falat emelnek és húsz méter széles 
erdősávot telepítenek a Zrínyi utcával 
párhuzamosan. Az út egyébként Po-
máz közigazgatási területén fut majd, 
kétszer egy sávon 70 km/h-s sebességgel 

autózhatunk rajta a jövőben. A Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. sze-
rint Budakalász belterületi útjain 
30-50 százalékkal lehet kisebb a for-
galom a beruházásnak köszönhetően. 
Az októberben lakossági kezdemé-
nyezésre tartott fórumon az is kide-
rült, felüljárók is épülnének, hogy a 
HÉV és az autóforgalom akadály-
mentes legyen. A szervező „Zöld vagy 
Zaj” csoport szerint a közlekedés javu-
lását nem az elkerülő út, hanem az 
M0-s továbbépítése jelentené, a többi 
között főként ebben nem egyeznek a 
felek álláspontjai.

Kiemelték az összejövetelen azt is, 
hogy Pomáz Budakalásszal határos 
területein jelentős beruházásokat ter-
vez. Ezek felgyorsulhatnak az északi 
elkerülő megépítésével, melynek gon-
dolata 1985-ben született meg. Akkor 
azért képzelték el a lakott terület kö-
zelében a nyomvonalat, mert nem 
szerették volna, ha Pomáz iparterüle-
tet épít a város mellé. A civilek szerint 
az elmúlt másfél évtizedben annyira 
átalakult az egész térség közlekedése, 
hogy az eredeti gondolat ma már nem 
töltheti be funkcióját.


