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Második buszforduló
Pályázik a város a közösségi közlekedés
programjának második fordulójára.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Épül a rendelõintézet
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Futóverseny

A Ritmus ünnepe
A több mint 1300 telt házas elõadást megélt
ExperiDance tánctársulat lépett fel Érden.

Érdi horvátok

A város nemzetiségi sokszínűsége olyan
érték, amit meg kell becsülni.

Gyerekrajzok
Érdi kisiskolások rajzait is kiállították a
Művészetek Palotájában.

Magyar kultúra napja
A markolók és munkagépek már napok, hetek óta forgolódnak az érdi Szakorvosi
Rendelõintézet szomszédságában lévõ területen, gépek zaja veri fel az Alsó és
Felsõ utca csendjét. Épül, szépül, bõvül az intézet. 
4. oldal

Örökség
A gazdag programsorozat keretében került sor a Csuka
Zoltán-emlékérem és az Érdi Mûvészeti Díj átadására.

3. oldal

Nyelvi és irodalmi örök
ségünkbõl adott ízelítõt
versekkel, írásokkal, vallomásokkal, nyelvtörõkkel
és mondókákkal Sudár
Annamária és Szabó
András a könyvtárban
megtartott irodalmi esten.

9. oldal

A Futókörben minden
hónap 3. szombatján 9
órai indulással kezdõdik
a futás. 
16. oldal

Hófoci

A labdarúgók megkezdték
elõkészületeiket a tavaszi
idényre. 
16. oldal

4 Érdi Újság

aktuális

Dolgoznak a daruk, mélyül az alap

Épül az érdi szakrendelõ-intézet,
és új szolgáltatásokkal is bõvül

A szerzô felvételei

A feltûnõen magas daruk már napok, hetek óta forgolódnak az érdi Szakorvosi Rendelõintézet szomszédságában lévõ területen, munkagépek zaja veri fel az Alsó
és Felsõ utca csendjét. Épül, szépül, bõvül az intézet.

Dr. Kõszegi Gábor fõigazgató: Hamarosan új honlapon lesz követhetõ az
építkezés menete
Az új épületet év vége felé vehe
tik majd birtokukba az egész
ségügyi dolgozók – és a bete
gek, akik addig is zavartalanul
látogathatják az intézményt.
Ígérik, megéri a türelem, mert
ha szükség is van addig a türe
lemre és megértésre, jelentõsen
korszerûsödik az intézmény,
amelynek bõvülnek majd a
szolgáltatásai.
Azt mindenki állítja Érden,
aki kénytelen megfordulni a
szakrendelõben, hogy megérett
a megújulásra. Idén el is jött
ennek az ideje, de a munká
latok már az elmúlt év végén
megkezdõdtek. A polgármester,
T. Mészáros András – mint az
itt az oldalon, a keretes közle
ményben is olvasható –, türe
lemre int a kivitelezés okozta
kellemetlenségek miatt.
Az érdi Szakorvosi Rendelõ
intézet fõigazgató fõorvosát, dr.
Kõszegi Gábort azért kerestük
fel, hogy tájékoztassa olvasóin
kat arról; hol tart most az épít
kezés, milyen korszerû beren
dezéseket kap majd a megújult
egészségügyi intézmény?
– Elsõ
lépésként
négy
épülettõl
kellett
megvál
ni – kezdte a fõigazgató –, az
egyik Medved doktor háza és
rendelõje volt. Medved doktor
volt Érd elsõ körorvosa, aki a
falura hagyta házát és rendelõje
felszerelését. Ebben az épü
letben kezdte meg mûködését
annak idején a rendelõintézet.
A másik, a Felsõ utcára nézõ vil
laépület az építkezés alatt még

irodaként, felvonulási épület
ként szolgál a kivitelezõ számá
ra, de az építkezés befejezése
után ez is lebontásra kerül.
A harmadik ház, amit már
lebontottak, a II. Sebészetnek
és a Röntgen Osztálynak adott
helyet. A negyedik lebontott
épület a fogadócsarnok épüle
te volt, amelyben a kartono
zó, a torna- illetve tanácsterem,
valamint irodák voltak elhe
lyezve. Azóta már az alapozási
munkálatok is megkezdõdtek
a területen, tehát a terveknek
megfelelõen haladnak a mun
kák.
– Minden gond, kellemetlenség nélkül?
– Akadtak apróbb prob
lémák, de ezeket uralni tud
tuk, és mindent meg tudtunk
beszélni az építtetõkkel. Kisebb
csõrepedések, kábelszakadá
sok elõfordultak, de ezek nem

Egyelõre a munkagépeké a fõszerep

okoztak különösebb fennaka
dást.
– A betegek sem panaszkodnak a kényelmetlenségért?
– Az elõbb felsorolt épületek
ben idáig mûködõ rendelések
nek, a mûszaki helyiségeknek,
az irattárnak, a kartonozónak
és a telefonközpontnak is új
helyet kellett találni. Miután az
Ügyelet és az Állategészségügy
kiköltözött
a
Szakorvosi
Rendelõintézetbõl, a háziorvo
sok pedig a volt ügyeleti helyi
ségekbe költöztek, így nehe
zen bár, de mindennek sike
rült helyet találni. Szûkebben
vagyunk ugyan, de a költöz
ködés lehetõvé tett bizonyos
ésszerûsítést is. A két sebészet
például egymás mellé került, és
velük szemben lett elhelyezve a
röntgen, így azoknak a betegek
nek, akiknek baleset miatt van
szükségük röntgenvizsgálatra,
nem kell messzire mennie, és
a két sebészet is könnyebben
tudja segíteni egymás munká
ját. A sebészetre jövõ betegek
feltehetõen örülnek a változás
nak. A Felsõ utcai bejárat az
építkezés miatt le lett zárva, de
a mellettünk lévõ gyógyszertár
a saját telkén keresztül kiépített
egy utat, így a rendelõ továbbra
is megközelíthetõ mind a Felsõ,
mind az Alsó utca felõl.
Az építkezés természetesen
kényelmetlenséggel és idõnként
zajjal jár, de ennek ellenére a
csoportos torna kivételével vala
mennyi rendelés zavartalanul
mûködik. A betegek megértet
ték, hogy értük történik minden,
hiszen egy szebb, korszerûbb
rendelõbe jöhetnek majd.
Mindenesetre mi is türelmet
kérünk a betegektõl az építke
zéssel járó kellemetlenségekért.
– Meddig kell türelmesnek lenniük, mikor készül el a rendelõ?
– Körülbelül november
végére készül el az új szárny.
A beruházás egyébként 1,342

milliárd forintból valósul meg.
– Ezért mit kapnak cserébe
az érdiek az új épületen kívül?
Mennyiben lesz modern a
szakrendelõ, milyen új, korszerû
berendezésekkel, szolgáltatásokkal gyarapodik a létesítmény?
– A beruházás két szempont
ból fog jelentõs változást hozni.
Az egyik az, hogy új ellátási for
mák jönnek létre Érden. Ezek
közül a két legjelentõsebb az
egynapos sebészet és a rehabili
tációs nappali kórház kialakítá
sa lesz. Ezen kívül lesz még egy
kúraszerû ellátások nyújtására
alkalmas részleg is, ahol infú
ziós kezelések, és egyéb, huza
mosabb orvosi megfigyelést
igénylõ beavatkozások folynak
majd. A másik, szakmai szem
pontból nagyon fontos változás
lesz a digitális röntgen létreho
zása, ami azt jelenti, hogy ezen
túl nem hagyományos képek
készülnek, hanem elektroniku
san történik majd a felvételek
rögzítése, tehát röntgenfilm
helyett CD-t kapnak majd a
betegek. Új helyre kerül majd
a gasztroenterológiai részleg
is, amely szintén új, modern
mûszereket kap.
– Hány beteget látnak el jelenleg naponta, és mennyire számítanak a megújulás után?
– Most naponta körülbe
lül ezerkétszázan keresik fel
intézetünket. Ha megépül az
új rész, akkor biztosan többen
jönnek majd, mert bõvül a szol
gáltatásunk. Olyan ellátások,
olyan kezelések lesznek majd,
amelyek eddig nem voltak
Érden elérhetõk, ezért másho
vá kellett menniük a betege
inknek. Ez év végétõl a XXI.
századnak megfelelõ körül
mények között várjuk õket is.
A folyamatban lévõ beruházás
az érdiek egészségét szolgál
ja majd. Meggyõzõdésem,
hogy szebb környezetben,
korszerûbb berendezésekkel
hatékonyabban tudunk majd
gyógyítani is. Addig pedig a
kialakult kényelmetlenségért
még egyszer elnézést kérünk,
de úgy gondolom, megéri türel
mesnek lenni – hangsúlyozta
befejezésül Kõszegi Gábor, az
Érdi Szakorvosi Rendelõintézet
fõigazgató fõorvosa, aki búcsú
zásként még hozzátette, hogy
hamarosan új honlap is készül,
amelyrõl nyomon követhetõ
lesz az építkezés üteme, és
egyéb információkkal is szolgál
majd.

Temesi László
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Megvédjük a nyugdíjasokat

a Gyurcsány-korszaktól
A Gyurcsány-korszak kormányai tönkretették
a nyugdíjasokat: folyamatosan olyan elhibázott
gazdaságpolitikát folytattak és olyan döntéseket hoztak,
amelyek első számú vesztesei is rendre a nyugdíjasok
voltak.
– évek óta folyamatosan csökken a nyugdíjak reálértéke
– a nyugdíjas-infláció évek óta meghaladja az átlagos
infláció mértékét
– az MSZP-kormány tavaly elvette a 13. havi nyugdíjat,
ezzel egy lépésben 8%-kal csökkent a nyugdíjak
összege
– a kormány egy az egyben elvette a fűtéstámogatást az
idei költségvetéssel
– az áremelések első számú vesztesei is rendre a
nyugdíjasok voltak
– ráadásul az MSZP tavalyi év végén kísérletet tett
a nyugdíjak ellopására, hiszen a magánnyugdíjpénztárak privatizációja azt jelentette volna, hogy az
emberek nyugdíjára nagy pénzügyi csoportok, gyanús
off-shore cégek tették volna rá a kezüket.
– A nyugdíjakra és a nyugdíjasokra a Gyurcsánykorszak komoly veszélyt jelent, ezért a nyugdíjasokat
és a nyugdíjakat meg kell menteni a Gyurcsánykorszaktól, és erre a Fideszt készen is áll!
A Fidesz garantálja, hogy
– megvédi az emberek nyugdíját, vagyis állami kézben
tartja a nyugdíjalapot és
– megőrzi a nyugdíjak értékét úgy, hogy olyan
gazdaságpolitikát folytat majd, amely növekedési
pályára állítja az országot,
– lehetővé tesszük, hogy minden nő – életkortól
függetlenül – negyvenévnyi munkaviszony után
nyugdíjba vonulhasson, ha akar.
Azt kérjük az MSZP-s képviselőjelöltektől, hogy mielőtt
bármit is mondanak a nyugdíjasokról, adjanak választ
a következő kérdésre: hogyan szavaztak a 13. havi
nyugdíj elvételéről?

Dr. Aradszki András alpolgármester
a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőjelöltje

Közérdekû tájékoztatás
Tisztelt érdi polgárok!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű pályázatán, amely alapján megújul és
bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építésberuházás 2009. október 26-ával megkezdődött. A beruházás befejezésének határideje 2010. december 20. A beruházás ideje alatt a szakorvosi
rendelőintézet zavartalanul folytatja a betegellátást. Természetesen az építéskivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a rendelőintézetet ezentúl
csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és türelmüket a
beruházás alatt.
T. Mészáros András polgármester

