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Megjelentek az elsõ köz
beszerzési felhívások 
a kiviteli tervet készítõk 
kiválasztására. Hol tart az 
érdi csatornázási projekt, 
milyenek a megvalósulás, 
az uniós támogatás esé
lyei? Kovács Péter pro
jektmenedzserrel beszél
gettünk.

Mivel a lakosság körében meg-
lehetősen nagy az igény a csa-
tornázási projekttel kapcsolatos 
legfrissebb információk iránt, 
ezért bevezetőben arra kértük a 
szakembert: foglalja össze rövi-
den az elmúlt időszak jelentő-
sebb eseményeit. 

– Örömmel mondhatom el, 
hogy jó ütemben folyik a pályá-
zatunk értékelése. A benyújtást 
követően az értékelők részéről 
több szakmai kérdés érkezett, 
amelyekre folyamatosan adjuk 
a megfelelő válaszokat. Úgy 
gondolom, hogy ez a projektet 
segítő párbeszéd még az elkö-
vetkező hetekben is tart majd. 
Szintén nagy pozitívumként 
értékelem, hogy eddig minden 
a tervezett időkereteken belül 
zajlik, ami lehetővé tette azt is, 
hogy e hónap elején megjelen-
jen a tenderfelhívás a kiviteli 
tervek készítőjének kiválasztá-
sára. Ennek lezárását követő-
en indulhatnak el majd köz-
beszerzésen nyertes tervezők, 
hogy mindenkit felkeressenek a 
bekötés pontos helyének egyez-
tetése miatt.

– Az elmúlt időszakban a sajtó‑
ban megjelent, hogy több magyar 
pályázat – köztük egy csator‑
názási is – támogatást kapott 
Brüsszelben. Milyen következte‑
tést vonhatunk le ebből az érdi 
projekttel kapcsolatban?

– Valóban jó hírek érkez-
tek. Szombaton jelentették be 
például a 2008 februárjában 
beadott békéscsabai csator-
názási pályázat jóváhagyását 
Brüsszelben. Ezen túlmenő-

en még négy másik projekt 
brüsszeli vizsgálata folyik. Az 
eddigi tapasztalatok alapján úgy 
látszik, hogy a gazdasági válság 
nem akadályozza és nem húzza 
el a pályázatokkal kapcsolatos 
döntéseket. Ellenkezőleg, a jóvá-
hagyások gyorsítására sarkallja 
az Európai Uniót. Innen nézve 
a mi projektünk ütemezése is 
reálisnak tűnik, hiszen most 
még gyorsabban mennek a dol-
gok, mint 2008-ban. Mi, erede-
tileg is azzal számoltunk, hogy 
2009 végén lesz meg a brüs-
szeli jóváhagyás a projektünk-
re. Reméljük, a pozitív döntést 
követően azonnal indíthatjuk a 
kivitelezésre a közbeszerzést.

– Érd számára a békéscsabai, 
illetve a többi hasonló témájú 
hazai pályázat tapasztalatait 
elemezve kiemelhető‑e valami‑
lyen időszerű, hasznosítható 
elem?

– Az egyik fontos tanulság 
lehet számunkra és a lakosság 
számára is az időtényező szem 
előtt tartása: aki még 2005–2006-
ban elkezdte, az természetesen 
már előbbre tart. A  vízközmű-
társulás megalakulása után 
sokan nem értik, miért nem 
dolgoznak a gépek, miért nem 
bontják az utakat és építik a 
csatornát. Ha a többi pályázót 
nézzük: Békéscsabán már 2006-
ban, Makón és Nyíregyházán 
2005-ben jutott el oda a projekt, 

hogy megalakulhattak a lakos-
sági társulatok és a terveket is 
elkészítették. Az említett tele-
püléseken a lakástakarék-pénz-
tári konstrukciót választók a 
megalakulástól kezdve előtaka-
rékoskodnak. A munkálatokhoz 
azonban még sehol nem kezd-
tek hozzá. Ismeretes, hogy 
Érden a tervezés csak 2007-ben 
történt meg. Mint említettem, 
mi most a kiviteli terv tender-
kiírásánál tartunk, azaz telje-
sen természetes, hogy ebben 
az első szakaszban még nem 
folyik a lakosság számára „lát-
ható” munka. 

– Az érdi lakosság részéről a 
csatornázási beruházást előze‑
tesen nagy érdeklődés övezte. 
A vízközmű‑társulat megalaku‑
lása óta milyen visszhangja van 
az eltelt időszaknak? Melyek a 
leggyakrabban előforduló kér‑
dések?

– A várost járva nagyon sok 
emberrel találkozom. Mindenki 
nagy várakozásokat táplál a 
csatornázással kapcsolatban. 
Úgy vélem: érzik, tudják az 
érdi lakosok, hogy a beruházás 
érték- és komfortnövelő hatás-
sal lesz a mindennapi életükre. 
A   vízközmű-társulás ügyfél-
szolgálati irodáját egyre többen 
keresik fel telefonon, illetve 
személyesen különféle kérdés-
sekkel, tehát megismerték és 
használni kezdték a lakosok ezt 
a szolgáltatást is. Ezzel kap-
csolatban is azt mondhatom: a 
leggyakoribb kérdés az, hogy 
miért nem kezdődött már el 
az utcán is látható munka. Az 
elkövetkező időszak teendőiről 
egyébként hamarosan mindhá-
rom érintett településen lakos-
sági fórumsorozatot tervezünk. 
Ezeken a fórumokon a tulajdo-
nosok tájékoztatást kaphatnak 
a szűkebb környezetüket érintő 
kérdésekről is. Addig pedig ter-
mészetesen, mint eddig, ezen-
túl is rendszeres tájékoztatást 
fogunk adni a helyi sajtóban 
azokról a kérdésekről, amelyek 
a leginkább foglalkoztatják a 
társulati tagokat. Kertész Béla

Csatornázás: gyorsulhat a brüsszeli döntéshozatal

Mikor kezdõdnek a munkálatok?

A nagyértékű projektek esetében követett eljárásrend:
1.  A projektgazda (Érd esetében a három önkormányzat által alakított társulás) 
benyújtja a pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ). Az NFÜ értékeli a 
pályázatot, majd döntésre a kormány elé terjeszti. Ez általában a pályázat beadásától 
számítva 120 nap alatt meg kell történjen. 
Az érdi projekt jelenleg ebben a szakaszban van.
2. A kormánydöntést követően (kb. 1-2 hónap előkészítés után) a projektgazda és 
az NFÜ képviselői aláírják a támogatási szerződést. E támogatási szerződés azonban 
csak akkor lép hatályba, ha azt Brüsszelben az EU Bizottság is jóváhagyta. Ezért el kell 
küldeni Brüsszelbe.
3. A brüsszeli értékelési folyamat elvileg három hónap, de mindig szoktak tisztázó 
kérdések érkezni, amelyek elvileg „megállítják az órát”. Ezért reálisabb a 4-5 hónapos 
értékelés.
Mindezeket figyelembe véve, ha a magyar kormány május–júniusig meghozza a támo-
gatásról szóló döntést, év végére meglehet Érd esetében a jóváhagyás.

A kép egyelõre illusztráció – az érdieknek még várni kell, ilyen látványra

Több százezer forint értékû 
könyvet adományozott a 
városi könyvtárnak egy 
evangélikus alapítvány, 
illetve a CivilÉRDek Egye
sület. 

A műveket a könyvtár válogatta 
ki: főleg gyermek- és szakköny-
veket vásároltak. Az egyesület 
szeretné, ha gesztusuk köve-
tőkre találna, és a városi intéz-
ményeket egyre többen támo-
gatnák.

Az Érdi Evangélikus 
Egyházközség Isten Háza 
Alapítványa keresett meg 
azzal a céllal, hogy szeretne 
egy önkormányzati intézményt 
támogatni. Megbeszéltük, hogy 
egyesületünk, a CivilÉRDek és 
az alapítvány fele-fele arány-
ban, egy kiadó segítségével 
könyveket ajándékoz a könyv-
tárnak, beleértve a két fiók- és 
a gyerekkönyvtárat is – mondta 
lapunknak Jakab Béla önkor-
mányzati képviselő. 

– Szeretnénk, ha ez a kez-
deményezés követőkre találna 
a városban, hiszen bármilyen 
kis összeg is nagyon komoly 
támogatást jelent az intézmé-
nyeinknek. A  lényeg a gesz-
tus, az, hogy adni még a mai 
politikai, gazdasági helyzet-
ben is öröm – hangsúlyozta 
Jakab Béla. A  könyvadomány 
értéke több százezer forint, 
de az Anno Kiadó jóvoltából a 
műveket a bolti ár töredékéért 
vásárolhatták meg a támoga-
tók. A könyveket egyébként az 
intézmény egyik munkatársa 
választotta ki: főleg szak- és 
gyermekkönyveket, több pél-
dányban, hogy a fiók- és gyer-
mekintézménynek is jusson.

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár az elmúlt évben tíz-
millió forintért vásárolt könyve-

ket, folyóiratokat, elektronikus 
adathordozón tárolt műveket 
– tudtuk meg Bazsóné Megyes 
Klára igazgatótól. 

– Az alapítványtól, illetve 
az egyesülettől kapott támoga-
tás nagyon jó volt arra, hogy 
a fiókkönyvtárak állományát 
frissítsük – mondta, hozzátéve: 
a könyvtárnak csaknem hat-
ezer tagja van, beleértve a gye-
rekeket is. – A legkisebbeket is 
szeretettel várjuk, külön baba-
olvasójegyünk is van. A kicsik 
hozzászoknak ahhoz, hogy az 
anyukájukkal együtt válogat-
ják ki a leporellókat, később 
a meséskönyveket; nekik 
a könyvtárba járás élményt, 
programot jelent, és később 

már egyedül is eljönnek hoz-
zánk – tette hozzá az igaz-
gató.

A könyvek, illetve az olva-
sás megszerettetését kiemelten 
fontosnak tartja a Széchenyi 
István Általános Iskola igazga-
tója is, aki könyvadományokra 
épülő programokat tervez 
a nyári iskolai tábor idejére. 
Leszák Ferenc elmondta: sze-
retnének ifjúsági, illetve mese-
könyv-szerzőkkel író-olvasó 
találkozót szervezni a gyere-

keknek, ehhez lenne szüksé-
gük a meghívott író műveire. 

– Iskolánkban ez a rendez-
vény már hagyomány, a gye-
rekeknek nagyon nagy élmény 
a szerzőkkel való találkozás. 
Szeretnénk jövő ősszel egy 
városi olvasó vetélkedőt is 
szervezni az ötödik–hatodik 
osztályosok részére, bevonva a 
könyvtárat, az általános iskolák 
magyartanárait is. A könyveket 
az Anno Kiadótól vennék, mér-
sékelt áron – tette hozzá Leszák 
Ferenc. – Fontosnak tartjuk, 
hogy a gyerekek szeressék meg 
a könyveket, hiszen köztudott: 
a mai fiatalok ismeretszerzési 
módszere nem az olvasás. 
Csakhogy aki nem olvas, az 

nem csak a tanulásban, de az 
élet egyéb területein is nagy 
hátrányba kerül. Ha lesz elég 
anyagi forrásunk, a győztes 
iskolát nagyobb mennyiségű 
könyvvel jutalmazzuk, amivel 
a saját könyvtárát tudja fej-
leszteni – mondta az igazgató, 
megjegyezve: a könyvek vásár-
lását támogatók segítségével 
tudják megoldani, ezért vár-
ják a segítő szándékú alapítvá-
nyok, magánszemélyek jelent-
kezését. Á. K.

Könyvadomány a városi könyvtárnak

Tõkés István, Jakab Béla önkormányzati képviselõ és Leszák Ferenc – a 
CivilÉRDek –, valamint Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgató 
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