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Több órányi munkát igé-
nyelt, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálattól érkező 
két hatalmas kamionról lepa-
kolják azt a rengeteg ado-
mányt, amit a szervezet a 
Szociális Gondozó Központ 
Időseket ellátó Központjába 
irányított. Kérdésünkre, hogy 

hogyan találta meg a Máltai 
Szeretetszolgálat adományá-
val az érdi idősotthont, Érsek 
Sándorné tagintézmény-
vezető lapunknak nyilatkoz-
va elmondta, hogy a málta-
iakkal való együttmûködés 
nem új keletû, hiszen a 
Szeretetszolgálat munkatársá-

val, Kégl Miklóssal, de még 
inkább feleségével, Wilma 
Kégl von Csala asszonnyal 
már korábban is jó kapcsola-
tot ápoltak. Már eddig is nem 
egyszer volt rá példa, hogy 
kisebb-nagyobb adományt 
küldtek városunk intézményé-
be, de ekkora szállítmányra, 
ami most érkezett, nem is szá-
mítottak. 

Összesen harmincöt korszerû, 
hidraulikus, állítható magaságú 
kórházi ágyat, húsz darab matra-
cot, harminc paplant, tíz párnát 
kaptak. Aztán volt még a búto-
rok között három darab matrac-
cal ellátott, fából készült heverő, 
hat darab összecsukható ágy 
és egy jó állapotú kerekesszék, 
meg négy irodai szék és éjjeli-
szekrény is. A felsoroltakon 
kívül még negyven doboz egy-
szer használatos egészségügyi 
kesztyût is találtak a szállít-
mányban – értesültünk a leltárt 
követően Bagonyi Évától, az 
Idősek Otthona egyik munka-
társától, akitől azt is megtud-
tuk, jelenleg hatvanhat állandó 
lakója van az idősotthonnak, 
közülük többen ágyban fekvő 
betegek, így óriási hasznát 
veszik majd a korszerû, kön-
nyen állítható és kezelhető hid-
raulikus ágyaknak, jó minőségû 
matracoknak. 

Természetesen a többi 
adományért is igen hálásak 
vagyunk, hiszen felújíthatjuk 
velük az intézmény berende-
zését, és segítenek a napi mun-
kánkban – szögezte le Érsek 
Sándorné, a Szociális Gondozó 
Központ Időseket Ellátó 
Központjának vezetője. 

 Bálint Edit

Érdi iparosok Felsõzsolcán
Érdi iparosok négyfős csoportja, Domokos Gyula, 
Hancsovszki János, Mester János – Csóli Csaba 
ügyvezető igazgató vezetésével – látogatást tett 
az árvíz sújtotta Felsőzsolcán. Nem mentek üres 
kézzel a Miskolc melletti városkába, mert az 
ötletgazda Felföldi Zoltán, az ismert gumijavító 
mester kezdeményezésére néhány nap alatt 420 

ezer forint gyûlt össze. Megtalálták ennek a 
szép summának a helyét is egy kollégájuk, Balla 
Miklós villanyszerelő iparos személyében. Neki 
a mûhelyét vitte el az áradat. Õ vehette át Csóli 
Csabától a segélynek szánt összeget, amelyből 
pótolni tudja az odaveszett szerszámainak és 
mûszereinek egy részét. A mester meghatódot-
tan mondott köszönetet az érdi iparosok önzet-
len segítségének. 

Hajléktalan temetése
Meghalt egy hajléktalan Érden. Nem ment 
hajléktalanszállásra, csak a maga útját járta. 
Aki tudott munkát adott neki, amiből meg 
tudott élni. Mindig ott hajtotta álomra a fejét, 
ahol épp az éjszaka érte. Egy kis közösség 
fogott össze érte. Azt szerették volna, hogy 
az édesanyja mellé temessék, ezért min-
denki nyomozott egy kicsit, hogy hol lehet 
a sírja. 

Akiknél dolgozott, akik segítették a maguk 
módján, azok utolsó útján is elkísérték. 
A hajléktalan sírját végül 16 ember állta 
körbe, utolsóként megadva neki a végtisztes-
séget. Itt szeretném megköszönni nekik az 
utolsó tiszteletet. Nem sorolok fel neveket, 
nehogy valakit kihagyjak, de aki ott volt, az 
tudja, hogy a köszönet kinek szól – a vers 
pedig az elhunytnak. 

Két teherautónyi adomány 
az idõsek otthonának

A segítõk rakodják az ágyakat és a matracokat
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Az intézmény vezetõje, Érsek Sándorné is jelen volt az adomány átvételén

Olvasóink írják

Hajléktalan és csöves

Olyannak született ő is, mint te meg én.
Volt bölcsője, kiságya, ruhája és mamája,
Volt családja, meleg otthona és kajája.
Hogy és hol csúszott le, ki tehet róla
Valójában nem kérdezted tőle se te, se én.
Nem kért segítséget, nem is adtunk, miért?
Hol az anya, hol a barát, hol a kedvesség?
Ma már nem beszél róla, vajon miért?
Mindene volt, ma az élete a kukából kiszedett szemét,
Onnan él, ott éli a mindennapi életét.
Pedig valójában ő sem volt rosszabb a többinél,
Csak nem volt eléggé kitartó, olyan, mint te meg én.
A hajléktalan talán még valamit remél,
Ott él benne legbelül az akarata még.
De a csöves feladott mindent, egyik percről a másikra él.
Õbenne teljesen kihalt minden,
Nem lesz a feje felett saját fedél,
Õ már többé senkitől és semmit nem remél.

 Rókás Emília

kaleidoszkóp

Õszre eredményt hirdetnek  
a kivitelezésre kiírt vállalkozói  

pályázatokon

Kovács Péter Barnát, a Társulás munkaszerve-
zetének vezetõjét kérdeztük.

– Hol tartanak a közbeszerzési eljárások?
– Pár hete leadtuk az Értesítõhöz a felhíváso-

kat, a legutóbbi információink szerint lapzárta 
után, az Érdi Újság megjelenésének hetében 
jelennek meg a felhívások a Közbeszerzési 
Értesítõben.

– Mit jelent ez, meddig jelentkezhetnek a 
vállalkozók?

– A szabályok szerint ettõl az idõponttól 
kezdõdõen vásárolhatják meg a dokumentációt 
azok a vállalkozások, akik pályázni szeretné-
nek a kivitelezési munkákra. Becsléseink sze-
rint – figyelembe véve a törvényi határidõket 

– a pályázatok legvégsõ határideje szeptem-
ber utolsó hete lesz, ennek megfelelõen a 
szerzõdéskötés a kötelezõ, törvényben elõírt 
várakozási idõt követõen, idén novemberben 
történhet meg.

– Milyen pályázatokat írnak ki?
– Több nagyobb tendert alakítottunk ki, ame-

lyek közül némely esetben lehetséges a rész-
ajánlattétel. Az egyik az érdi szennyvíztisztító-
telep bõvítési munkáinak megtervezésére és 
elvégzésére kiírt önálló tender. Ezen kívül Érd 
területén az „Érd-Kelet” és „Érd-Nyugat”, vala-
mint külön Diósd és külön Tárnok területeit 
lefedõ ütemekre írunk ki a csatornahálózat-épí-
tési munkák elvégzésére, a FIDIC Piros Könyve 
szerzõdési feltételei szerint tendert.

– Mi várható a következõkben?
– Minden lépésrõl folyamatos tájékoztatást 

nyújtunk. Azonban a fent említett idõpontig 
csak arra kérhetünk mindenkit: türelemmel 
várjunk, hogy lezáruljon a közbeszerzési eljá-
rás és meglegyen a kivitelezõ. Amint ezeket 
túljutottunk, ismert lesz az egyes utcák üteme-
zése és kezdõdhet a munka is. Addig azonban 
várnunk kell.

Új helyen az érdi társulati  
ügyfélszolgálat!

Az új iroda a Szabadság téren, a „Siker 
Üzletházban” került kialakításra. Ez a régi 
postától nem messze van, jól megközelíthetõ 
helyen, közel mind az ÉTV Kft. ügyfélszolgálatá-
hoz, mind a régi társulati irodához.

Az átmeneti idõszakban az ügyfélfogadási 
idõben még az Alispán u. 8. alatt is történik az 
ügyfelek fogadása:

Hétfõ: 12.00 - 17.00 óra
Szerda, csütörtök: 10.00-13.00 óra
Telefon: 06 23/521 340
Várhatóan szeptember elejétõl teljesen átköl-

tözik a társulati ügyfélszolgálat és ettõl az 
idõponttól kezdve csak a Szabadság téri irodá-
ban lesz ügyfélszolgálat. Ettõl kezdõdõen az 
Alispán utcában csak a beruházás lebonyolítá-
sával kapcsolatos szervezet marad.

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési 
Önkormányzati Társulás hírei 

Kovács Péter Barna: Novemberben megköthetjük a 
szerzõdéseket


