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A múzeumpedagógia az utóbbi 
időkben  egyre  inkább  fejlődő 
sajátos  pedagógiai  tudomány-
ág  lett.  Fő  jellegzetessége  az 
élménynyújtásra  törekvés  és  a 
tanulók aktív bevonása a  tanu-
lási folyamatba. Mácsai Anetta, 
a  Magyar  Földrajzi  Múzeum 
múzeumpedagógusa,  igazgató-
helyettese  szervezett  2009-ben 
az országban elsőként a termé-
szettudományi múzeumok szá-

mára  e  témában  tudományos 
konferenciát,  ahol  a  szakem-
berek  kicserélhették  tapaszta-
lataikat,  közreadhatták  eddigi 
eredményeiket.  A konferencia 
előadásait  szintén  ő  szerkesz-
tette  kötetté,  amely  az  Érdi 
Napok  alkalmával  jelent  meg, 
az  önkormányzat  Oktatási  és 
Mûvelődési  Bizottságának 
támogatásával.  A változatos, 
gazdag  tartalmú  és  vonzó, 

színes  gyermekrajzokat  idéző 
borítójú,  csaknem  százoldalas 
kiadvány  újabb  bizonyítéka 
a  múzeum  progresszív,  újító 
törekvéseinek. 
Miként azt dr. Kubassek János 

igazgató  előszavában  bemutat-
ja:  a  múzeumpedagógia  ilyen 
szintû  mûvelése  nem  előzmé-
nyek  nélküli,  több  évtizedes 
munka, több munkatárs külön-
böző  törekvései  után  ért  be. 
Tárlatvezetési  tapasztalatokon 
alapuló  kérdés-válasz  formátu-
mú és kimondottan  foglalkozá-
sok céljára készült  feladatlapos 
munkafüzetek,  a  különböző 
vetélkedők,  rajzversenyek,  a 
természetvédelmi  jellegû  nyári 
táborok, a gimnáziumban szer-
vezett  ifjúsági  kör,  a  kis  tudós 
klub  előadásainak  sora  jelzi  az 
e téren folytatott munkát. 
A kiadvány  tartalmának 

palettája  a  múzeumpedagógiai 
képzéstől  kiindulva  a  külön-
böző  foglalkozástípusokon 
keresztül  a  különböző  múzeu-
mi  munkafüzetek  bemutatásá-
ig  terjed.  Különböző  országos, 
illetve  regionális  múzeumok, 
szakgyûjtemények  munkatár-
sai  Budapestről,  Debrecenből, 
Zircről,  Esztergomból,  Gyön-
gyösről  és Érdről  számoltak be 
tapasztalataikról. 

Dr. Vásárhelyi Tamás a múze-
umpedagógiai  képzésről  általá-
ban,  míg  Makádi Mariann  a 
földrajztanárok  képzésében 
betöltött  szerepéről  beszélt. 
Az  ELTE Természetrajzi 
Múzeumának  az  oktatásban 
betöltött  szerepét  a  különböző 
gyûjtemények  szerint  öt  mun-
katárs írta le. 

Deákné Kiss Judit Esztergom-
ból,  egy  középiskola  szem-
szögéből  vizsgálta  a  Duna 
Múzeummal  való  kapcsolatu-

kat, míg Kasper Ágota Zircről, az 
erdei iskolák és a múzeum kap-
csolatát  elemezte.  Holler Judit 
a  Magyar  Természettudományi 
Múzeum  interaktív  tereiről,  B. 
Pinczés Orsolya  pedig  a  debre-
ceni  Déri  Múzeumban  rende-
zett  nagyszabású Balázs Dénes 
életmû  kiállítás  múzeumpeda-
gógiai  hasznosításáról  tartott 
előadást. Nagy Levente  a  gyön-
gyösi Mátra Múzeum nívódíjas 
kiadványát mutatta be.
Nem maradt el a külföldi, fej-

lettebb nyugati országok múze-
umpedagógiájára  való  kite-
kintés  sem.  Erre  példa  Miszné 
Korenchy Anikó  átfogó elméleti 
megközelítésû  tanulmánya  és 
munkatársunk,  Lendvai Timár 
Edit  svédországi  tapasztalatain 
alapuló  gyakorlatias,  a  sajátos 
igényû látogatók (pl. látássérül-
tek)  számára  speciális  kiállítási 
megoldásokat  felsorakoztató 
előadása.
Munkatársunk, Mácsai Anetta 

egy  egészen  újszerû metodikai 
formát,  a  mese  felhasználását 
választotta  tanulmánya  témájá-
ul,  amelyet  egyaránt  eredmé-
nyesen használ fel a távoli tájak 
utazóit  bemutató  kiállításon  a 
gyerekek motiválására  és  isme-
retközlésre.
A jövőre  nézve  dr.  Kubassek 

János  reményének  adott  han-
got, hogy egyszer eljön az idő – 
miként az Egyesült Államokban 
és  Kanadában  –  hogy  az  isko-
lák  diákjait  iskolabuszok  szer-
vezetten  és  ingyenesen  viszik 
a  múzeumi  órákra,  amelyek  a 
tantervek  részét  fogják  képez-
ni.  Így  a múzeumpedagógusok 
lelkesedése és hozzáértése még 
többek  számára  válhat  valódi 
tartós  szellemi  gyarapodás  for-
rásává.
  Kovács Sándor 

Múzeum? – Természetesen! Rákérdeztünk

Id. Dobai János 
nyugdíjas: 
–  Sajnos  nekem már  inkább  csak 
a  sétálás  jut  a  városban,  vagy 
néha  kimegyek  a  zöldbe,  főleg  a 
Fundoklia-völgybe,  amit  nagyon 
szeretek.  Idős  fejjel  már  vigyázni 
kell  arra  is,  nehogy  meghûljünk. 
Sajnos, a gyaloglás sem megy úgy 
már, mint régen…

Ripka Józsefné 
üzletasszony: 
–  A napsütésben  jólesik  egy  kis 
séta, bár erre nem sok idő jut, mert 
elég elfoglalt a családunk. Nekünk 
a  Velencei  tó  partján  van  egy 
víkendházunk,  ami  arra  kötelez 
bennünket, hogy még az ősszel  is 
látogassuk.  Szerencsére  ide  nincs 
messze.

Hová jár szívesen kirándulni  
az õszi napsütésben?

Ábrahám Dávidné 
vállalkozó: 
– Igazi városlakó vagyok, aki nehe-
zen mozdul ki a lakásából, de ha jó 
az  idő,  akkor  jólesik  egy  kis  séta. 
Családi  házas  övezetben,  ha  csak 
az  utcákat  rójuk  és  gyönyörkö-
dünk a szebbnél szebb házakban, 
miközben  szívjuk  magunkba  a  jó 
levegőt, felér egy  kirándulással.

Szõke Ferenc 
taxis: 
– A vitorlázás  és  a  lovaglás  a  ked-
venc  sportom,  ezért  a  rendszeres 
mozgás nem mindig köt közvetle-
nül a városhoz, inkább a környéké-
re. Jó kilovagolni a környező dom-
bokra, ezt is egyfajta kirándulásnak 
tartom. Ófalutól nem messze sok a 
természeti  szépség,  amit  érdemes 
rendszeresen látogatni.

kaleidoszkóp

Zárul a mérnök tender is!
Korábban  beszámoltunk  róla,  hogy  lezárultak  mind 
a csatornahálózat, mind a szennyvíztisztító építésére 
kiírt  tenderek  részvételi  szakaszai,  azaz  lejártak  az 
ajánlatbeadási  határidők.  November  másodikán,  a 
meghosszabbított  határidővel  zárul  a  szennyvízpro-
jekt során közreműködő műszaki ellenőr és mérnök- 
csapat kiválasztására  szóló közbeszerzési  felhívás  is. 
A közbeszerzésen nyertes  szakembergárdával  köten-
dő szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása 
KEOP projekt (KEOP-1.2.0/2F-2009-001) megvalósítá-
sa során a FIDIC mérnöki valamint műszaki felügyeleti 
és műszaki ellenőri feladatok ellátására szól majd. 

A nyertes feladata lesz többek között:
– A FIDIC Piros könyve szerinti független mérnöki 

feladatok  ellátása  a  hálózati  kivitelezési munkálatok 
kapcsán,  és  FIDIC  sárga  könyve  szerint  a  független 
mérnöki feladatok ellátása a szennyvíztisztító telep és 
szaghatás elleni védekezés munkáival kapcsolatban.

– Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása
–  Organizáció  a  különböző  együttdolgozó  fővál-

lalkozó  kivitelezők  között  és  a  fővállalkozói  koor-
dináció

– Organizáció felügyelete
–  Tervezői  művezetési  feladatok  koordinálása  a 

kivitelezés során
– Mérnöki tanácsadás és műszaki felügyelet, szak-

mai támogatás az ajánlatkérő számára a projekt teljes 
lezárásáig

–  A  kivitelezői  szerződések  előrehaladásának 
dokumentálása  a  Kohéziós  Alap  projektek  admi-
nisztrációja szerint

Három konzorcium pályázott  
a szennyvíztisztító bővítési munkáira

Október  tizenötödikén  járt  le  a  meghosszabbított 
határidő, ameddig a potenciális jelentkezők beadhat-
ták jelentkezésüket a szennyvíztisztító bővítésére és 
rekonstrukciójára. Amint  az  várható  volt,  a  szakma 
„rámozdult” a lehetőségre, több cég vásárolta meg az 
ajánlattételi dokumentációt. Három ajánlattevő adott 
be ajánlatot, amelyek közül kettő konzorcium, azaz 
több szervezet közösen pályázott.

A  jelentős,  több  száz  oldalas  dokumentációkat  a 
közbeszerzési és műszaki szakértők fogják értékelni, 
majd az előzetesen meghirdetett kritériumok alapján 
történik a nyertes kihirdetése. Az eredményhirdetés 
tervezett időpontja: 2010. november 15.

Folyamatban van a csatornahálózat építésére  
kiírt tenderre érkezett ajánlatok értékelése.

Amint arról korábban  is hírt adtunk, óriási érdeklő-
dés övezte  a  csatornahálózat  építésére kiírt  tendert. 
A  térségi  szennyvízelvezetési  program  során  négy 
rész-ajánlattételi  lehetőség  volt:  Érden  kettő  (Érd-
Kelet és Érd-Nyugat), ezen kívül 1-1 lehetőség Diósd 
és Tárnok esetén.

A  legtöbb  ajánlat  a  két  kisebb munkára  érkezett, 
azaz  a  Diósd  és  Tárnok  területén  megvalósítandó 
munkálatokra. Az Érd-Kelet  részre  egyetlen  ajánlat, 
míg az Érd-Nyugat részre kettő ajánlattevő jelentke-
zett.  A  beérkezett  ajánlatok  értékelése  folyamatban 
van,  mind  formai,  mind  műszaki  szempontból.  Az 
eredményhirdetés  ebben  az  esetben  is  várhatóan 
szintén 2010 november 15-ig lesz.

Az Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési 
Önkormányzati Társulás hírei 

Behajtásra kerülnek a be nem fizetett 
egyösszegű befizetések

Ismeretes,  hogy  2009.  október  31-ig  kellett  befizetni 
a  250  000  Ft  hozzájárulást  azoknak,  akik  nem  kér-
tek  részletfizetést.  Ez  vonatkozik  azokra  is,  akik  az 
egyösszegű befizetést aláírásukkal vállalták és azokra 
is, akik nem írtak alá belépési nyilatkozatot, de olyan 
ingatlannal rendelkeznek, amely érintett a csatornázá-
si programban.
A törvény szerint a Társulat köteles átadni az önkor-
mányzat jegyzőjének behajtásra a határidőre be nem 
fizetett érdekeltségi hozzájárulásokat. Azok a társulati 
tagok, akik egy összegben kell fizessenek, már kétszer 
kaptak erre levélben felhívást. Hamarosan a teljes lista 
átkerül a  jegyzőhöz, aki a  törvény szerint elkezdi az 
adók módjára való behajtást, a késedelmi kamatokkal 

és behajtási költségekkel együtt. Javasoljuk, hogy aki 
arra várt, hogy meglegyen az EU-s döntés a pályázat-
ról, az mielőbb fizesse be, mert az adók módjára való 
behajtás mindenki számára kellemetlen és a legjobb 
ezt elkerülni.

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.  ügyfélszolgálatához,  mind  a  régi  társulati  iro-
dához.
Hétfõ: 12.00–17.00 óra
Szerda, csütörtök: 10.00–13.00 óra
Telefon: 06-23/521-340,
email: info@erdicsatornazas.hu

 Simó Károly elnökhelyettes

Csatorna Társulati hírek


