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Mielőtt konkrét választ adnánk 
az egyszerûnek tûnő kérdésre 
és az okokra, induljunk kicsit 
messzebbről. A Medicatus cég-
csoport, mint pénzügyi és szak-
mai befektető, fantáziát látott 
a fürdő és a hotel üzemelteté-
sében, és azonnal hozzálátott 
a munkához immár egy éve, 
aminek már látható jelei van-
nak – egyszerûen megszépült 
a Termál Hotel Gyógyfürdő és 
Szálló. Megújult a szauna, a 
jakuzzi, a szolárium, a meden-
cék, a fürdő belső terét pedig 
kifestették.

– Annak érdekében, hogy 
a térség lakói ismét szívesen 
járjanak gyógyulni és pihenni 
a gyógyfürdőbe, a következő 
lépéseket tettük – hallottuk dr. 
Bakányi Zoltán orvos-igazgató-
tól. – Felújítást végeztünk az 
épületen, a fûtési rendszeren, a 
légtechnikán, kicseréltük a szi-
vattyút. Igyekszünk megerősí-
teni az intézmény egészségügyi 
profilját. 

– Milyen ásványi anyago-
kat tartalmaz, és mire jó az 
érdi víz? – ezt már dr. Kőszegi 
Gábortól, az Érdi Szakorvosi 

Rendelőintézet főigazgató főor-
vosától kérdeztük, látva a sok 
„vízhordót”, akik most pihenni 
kényszerülnek… (Vannak, akik 
mást nem isznak, s főzésre is 
használják, ugyanis kitûnően 
alkalmas főleg hüvelyesek, bab, 
lencse, borsó, de még kukorica 
főzésére is, sőt a tea is ízlete-
sebb lesz! Jó tanács: húslevest 
nem szabad ebből készíteni, 
mert zavarossá válik.)

– A fürdő meleg vizét egy 
nyolcszáz méter mélységû ter-
málkútból nyeri, amely a geo-
lógiai miocén időszak víztároló 
képződményeiből táplálkozik 
– válaszolta. – A termálvíz nát-
riumhidrokarbonátos, kloridos, 
szulfátos, amelynek azonban 
bromid- és jódtartalma is jelen-
tős, fluoridion és nátriumszul-
fát-tartalma pedig kimondottan 
magas. Mi elsősorban a reu-
matológiai és a baleset utáni 
utókezelésre szoruló betegeink 
számára szoktuk ajánlani a 
gyógyfürdőt. A jodid a golyva-
képződés megelőzésére, a flu-
orid pedig a fogképződésre is jó. 
Ivókúrával elsősorban a gyomor 
és bélbetegségek gyógyíthatók, 
mint például a savtúltengés, 
hurutok, de székrekedés kezelé-
sére is kiválóan alkalmas. Magas 
kalciumtartalma miatt kifejezet-
ten jó a csontritkulásra és az 
érelmeszesedés megelőzésére. 
Fürdőkúrával pedig a nőgyógyá-
szati panaszok csökkenthetők. 
Igen jó hatások érhetők még 
el idült reumatikus fájdalmak, 
köszvényes bántalmak, neural-
gia, fémmérgezések, törések, 
zsugorodások, makacs bőrbán-
talmak esetén.

Akik mostanában fürödni 
járnak az érdi termálba, nem 

panaszkodhatnak, „nyavalyá-
jukra” változatlanul hasznos 
a víz. Ivókúrára azonban – a 
látszat ellenére – egyelőre alkal-
matlan! Mi is történt valójá-
ban? Erre a fürdőben kerestük 
a választ Krompaszky Gábor 
igazgatónál:

– Sajnáljuk az esetet, de nem 
tehetünk róla, és főleg nem koc-
káztathatjuk az emberek egész-
ségét – szögezte le az elején. 
– Nem jó hallgatni a recepció-
nál a reklamálókat, akik vízért 
jöttek, akik nem használhatják 
most a kutat, mert az bizton-
sági okokból el van zárva. De 
azt se lenne jó hallgatni, ha 
valakinek egészségügyi prob-
lémái lennének a szennyezett 
víztől! A biztonság kedvéért 
inkább vállaljuk a kényelmet-
lenséget, és várjuk a vízminta 
laboratóriumi eredményét, ezt 
követően az ÁNTSZ engedélyét. 
Lényeges, hogy a „forró kúttal” 
nincs baj, fürdésre alkalmas a 
vize. A másiknál, a langyosabb 
vízûnél keletkezett mûszaki, 
gond; erősen korrodálódott a 
csővezeték, helyenként ki is lyu-
kadt, így szennyeződés került a 
rendszerbe, amit folyamatosan 
kezelünk vegyszerrel, savval-
lúggal. Ez persze ártalmas az 
egészségre, ezért tiltott jelen-
leg a fogyasztása. A tulajdonosi 
kör komoly összeget költött, 
költ a probléma elhárítására, a 
víz tisztítására – a rossz szi-
vattyút is kicseréltette –, de 
amíg nem érkezik meg a meg-
nyugtató válasz az ÁNTSZ-től, 
addig nem tehetünk mást, mint 
lezárni a külső kutat, amely-
ből évtizedek óta vitték haza 
a vizet. A fürdőben is kiírtuk, 
hogy a benti medencébe az ele-

Csõben az igazság – várják az ÁNTSZ-jelentést

A „vízhordók” pihenni kényszerülnek
Érd-Ófaluban évtizedek óta kútra járnak az itt élõk, 
flakonokban, kannákban viszik haza a föld mélyébõl 
feltörõ vizet, orvosi javallat nélkül is igen sokan önkén-
tes ivókúrát tartanak… Most egy kicsit várni kell erre, 
mert a felújítások miatt „légy” került a levesbe, illetve 
a vízbe, sokan emiatt háborognak, panaszkodnak, 
hiszen kénytelenek pénzt költeni az ásványvízre vagy 
csapvizet fogyasztani. 

fánt ormányából folyó vizet ne 
fogyasszák. Egyelőre türelmet 
kérünk a lakosságtól, mert leg-
fontosabb a biztonság.

Mint tudjuk, a türelem 
rózsát terem – Érden viszont jó 
minőségû vizet.

 Temesi László

Remélhetõen hamarosan ismét lehet jönni gyógyvízért
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Egyelõre az elefánt ormányából jövõ víz sem iható

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Lukin László A. M. I. 2030 Érd, Felső u. 33. 

szaktanítást végző gitártanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege:  részmunkaidő, heti 20 órás. A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 ÉRD, Felső utca 33. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: gitároktatás . Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a(z) az önkormányzati határozatokban foglalt egyéb juttatások (szak-
könyv, cafetéria % arányában, stb). rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  • Felsőfokú képesítés, gitár szakirány  • 1- 3 legalább év szakmai 
tapasztalat  • önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2010. december 
1. napjától tölthető be.  A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt, a 23-364-318, 
23-365-641 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére 

történő megküldésével (2030 Érd,, Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 508-5/2010., valamint a munkakör 
megnevezését: szaktanítást végző gitártanár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu e-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati anyagok megismerése után 
interjú, az eredményről telefonos, írásos értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 25. 


