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Az új épület nyílászáróinak 
behelyezését követően október 
során a belső szakipari mun-
kák (festés, burkolás, kábele-
zés, víz-, gáz-, villanyszere-
lés, stb.) ütemesen haladtak. 
Eredményesen zárult a bútorok 
közbeszerzési eljárása, a szer-
ződések aláírása folyamatban 
van. A szeptemberben létrejött 
orvostechnikai mûszerek és 
informatikai eszközök sikeres 
beszerzése eredményeként az 
orvosi gépmûszerek telepítése 
is elkezdődött. A rendben zajló 
telepítési folyamat várhatóan 
novemberre lezárul. 

Az elmúlt időszak fontos ese-
ménye volt, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Regionális 
Fejlesztési Programok Irányító 
Hatósága a projekt átvilágítása 
során mindent rendben talált. 
Az ellenőrzés kapcsán a pénz-
ügyi elszámolás, a közbeszerzé-
si eljárások, a készenléti állapot 
az előírásoknak megfelelőek 
voltak. 

A beruházás körül gyorsuló 
események további jó hírek-

kel szolgálnak. A szakrendelő 
orvostechnikai mûszerek pró-
baüzemében résztvevő szak-
mai személyzet már elkezdte 
munkáját, tovább segítvén a 
szakrendelő kapuinak ütemterv 
szerinti megnyitását.

A Járóbeteg-szakellátó Köz-
pont 2011. januárjában már vár-
hatóan a páciensek rendelkezé-
sére áll modern, betegközpontú 
szolgáltatásaival. A korszerû 
betegirányítási rendszer, digita-

lizált eszközpark, rehabilitációs 
nappali kórház és számtalan 
egyéb szolgáltatás magas szintû 
betegellátást biztosít. 

 A 21. századi gasztroentero-
lógiai, a radiológiai és a diag-
nosztikai technológia is nagy-
ban segíti majd a gyors gyó-
gyulást.

A bővítéses rekonstruk-
ció ideje alatt szakrendelé-
sek zavartalanul mûködnek. 
A beruházás iránt érdeklődők 
a 06-80-200-800 ingyenesen 
hívható zöld számon juthat-
nak további információhoz. 
Az információs telefonszám 
munkanapokon 8.00 és 16.00 
óra között hívható. A vonal 
munkatársai csak a beruhá-
zást érintő kérdésekben tud-
nak felvilágosítást adni, ezért 
a betegellátással kapcsolatos 
kérdéseikkel kérjük, keressék 
bizalommal a szakrendelő 
betegfelvételét. A fejlesztéssel 
kapcsolatos legfrissebb infor-
mációk iránt érdeklődők szá-
mára a www.szakrendeloerd.
hu projektszájt is folyamatos 
tájékoztatást nyújt. 

Nyitás: negyedéven belül

Rendben zajlott a projekt átvilágítása
Az Érdi Emeltszintû Kistérségi Járóbeteg–szakellátó 
Központ munkálatai 2010. októberében is gördüléke-
nyen haladtak. Elkezdõdött az orvostechnikai és infor-
matikai berendezések telepítése, és a belsõ szakipari 
munkák kivitelezése is az elõzetes terveknek megfelelõ 
szinten tart. Az új egészségkultúra szimbólumát jelentõ 
betegellátó komplexum az elõzetes tervek szerint 
2011. januárjában kezdi meg mûködését. 

A járóbetegközpont  kialakítása  a  Nemzeti  Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2-2008-0003 számú pályázat 
keretében  biztosított  1  320  167  360  forintos  támogatásból 
valósul  meg.  A 2010  decemberében  elkészülő  beruházás 
során  az  intézmény  egynapos  sebészettel,  egy  új  mozgás-
szervi  rehabilitációs  nappali  kórházzal  bővül,  megújul  a 
kúraszerû  ellátások  infrastruktúrája,  és  az  orvosi  eszköz-
park.  A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  képviseletében  a 
projekt  során  a  Strukturális  Alapok  Programiroda  jár  el 
közremûködő szervezetként, a kivitelezési munkákat pedig a 
Progress-B ’90 Zrt. végzi. A projekt az Európai Unió támoga-
tásával,  az Európai Regionális  Fejlesztési Alap  társfinanszí-
rozásával valósul meg.

Vasárnap kora délután rendezték 
meg Érd-Ófaluban az Érd Aeros 
és a Nagykanizsa Neckermann 
baseballcsapatok visszavágó, 
osztályozó mérkőzését. Az első 
osztályban játszó nagykani-
zsaiak szívósak voltak, komoly 
ellenfélre talált bennük az NB 
II-ben kitûnően szereplő Aeros 
csapata, amely végül két ponttal 
maradt alul a küzdelemben. 

 A Magyar Országos Baseball 
és Softball Szövetség komolyan 
fontolóra vette az első osztá-
lyú baseballcsapatok számának 
kibővítését tehetséges és kifor-
rott, másodosztályú együttesek-
kel. A bekerülést, mint célt a 
legjobb érdi felnőtt baseballcsa-
pat is kitûzte maga elé, amikor 
az NB II-es mérkőzéseket 15-20 
ponttal hozta az idei, immár 
ötödik bajnoki szezonjában. Az 
először Nagykanizsán, majd 
Érd-Ófaluban megrendezett, a 
Neckermann csapatával játszott 
osztályozó mérkőzéseken most 
vereséget szenvedett az Aeros 
együttese, teljesítményükkel 
mégis elégedetten távoztak a 
pályáról.

 Az érdiek kilencből hét játék-
részen keresztül képesek vol-
tak masszívan és hatékonyan 
védekezni, kitartották ellenfelü-
ket, amelynek mindössze két 
játékrészben sikerült pontot 
szereznie. A csapat ütőmunká-
ban sajnos alulmaradt, hiszen 
az NB II-es nehézségekhez szo-
kott hozzá.

A meccsen a Neckermann 
játéka egy fokozattal magasabb 
szinten mozgott, jól megszer-
vezett védelemmel, kimagasló 
színvonalú, pontos dobójátékos-
sal álltak ki Érd csapata ellen, 

ám az egy osztálynyi különbség 
nem volt érezhető a mérkőzésen. 
A hazai csapat csak akkor tudott 
pihenni, amikor rossz dobások 
voltak, mert ilyenkor nem kel-
lett a pontért harcolni; ebből 
sajnos elég keveset mutatott be 
az ellenfél. A pontszerzések az 
első három inningben (játék-
részben) történtek, a többiben 
főleg a védekezésre összpon-
tosítottak az érdiek, amellyel 
minden csapattag és az edző 
is maximálisan elégedett volt. 
Az eredményt mindkét csapat 
úgy tudta tartani, hogy három 
outot (védekező vagy fogójáté-
kos kinn van) szereztek egy-egy 
inningben, ezáltal nem jutot-
tak ponthoz. Az Aerost gyakran 
akkor érte az out figyelmezte-
tés, amikor pontközelben, már 
a harmadik bázisponton voltak, 
így ha az ütés egy árnyalattal 
pontosabbra sikerül, pontszer-
zők is lehettek volna.
Bajtai  Béla, az Érdi Baseball 

Team Egyesület főtitkára 
elmondta: minden város szeret-
ne az élsportban is eredménye-
ket felmutatni, ezért Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának, 
illetve Érd-Ófalunak sem mind-
egy, hogy milyen szintû base-
ballcsapattal rendelkezik. Az 
önkormányzat a közelmúlt-
ban hivatalosan is megkezdte 
az egyesület támogatását, első 
lépésként a pályát szegélyező 
út szilárd burkolattal való lefe-
désével. 

Az első osztályú döntőkből 
három találkozót is rendeztek 
az Érdi VSE rögbiszakosztállyal 
közösen fenntartott baseball-
pályán, és az ide látogatók kivé-
tel nélkül dicsérték annak minő-

ségét, illetve az ófalusi környe-
zet hangulatát. A terület nemrég 
építési engedélyt is kapott klub-
helyiség, öltöző és zuhanyozók 
kialakítására, amelyek meglé-
te elengedhetetlen egy fejlett, 
magas színvonalú csapat fenn-
tartásához, kellemesebb körül-
mények kialakításához.

Az egyesület szlovák-magyar 
barátságfesztiválokat, illet-
ve juvenális ligákat (9-12 éves 
korosztály) is szervez a kör-
nyékbeli csapatoknak, hiszen 
fontos hitvallásának tekinti a 
fiatalok foglalkoztatását. Idén 
Érd, Százhalombatta, Tárnok 
és Diósd csapatai mérkőzhettek 
meg egymással. 

Az Érdi Baseball Team idén 
az NB III-ban második, NB II-
ben első helyen végzett. Jövő 
évi célkitûzésük a női softball 
népszerûsítése, valamint az 
Aerosszal bekerülni az első osz-
tályba. A szakosztály a követ-
kező szezonban is megszervezi 
a juvenális ligát, márciusban 
fiatalokat toboroz az iskolák-
ban, áprilisban pedig a serdü-
lők keretét kívánja kibővíteni 
legalább annyi emberrel, hogy 
két csapatot is indíthasson a 
versenyeken. 

 Kervárits Ádám

Osztályozó baseballmérkõzések Érden

Útban az NB I felé
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