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Az ősszel közzétett pályázat 
várakozáson felüli sikert ara-
tott az apróságok körében. 
Nem csoda, hiszen a gyerekek 
épp annyira szeretnek éne-
kelni és zenét hallgatni, mint 
rajzolni. A Zenei Könyvtárban 
megtartott, jó hangulatú ered-
ményhirdetésen pedig kiderült, 
hogy hat általános iskolából 
(Érdről a Kőrösi, a Hunyadi, 
a Széchenyi általános iskolából 
és a Vörösmarty gimnázium-
ból, valamint a diósdi Eötvös 

József ÁMK és a százhalombat-
tai Eötvös Lóránd iskola diákjai 
küldték be rajzaikat) csaknem 
háromszáz pályamunka érke-
zett, amelyeket a zsûri korcso-
portok szerint felosztott, és 
három kategóriában bírált el. 
A bíráló bizottság munkájában 
Lehoczki Ildikó szolfézstanár, 
Juhász Georgina a Bolyai iskola 
rajzszakos pedagógusa, vala-
mint Csepregi György zeneszer-
ző és képzőmûvész vett részt. 
Valamennyien elismerték, hogy 

nem volt könnyû a feladatuk, 
amikor az összesen 288, szebb-
nél-szebb rajzot rangsorolniuk 
kellett, hiszen szinte kivétel 
nélkül színvonalas munkák 
kerültek eléjük, ami nem csak 
a pályázókat, hanem a diákok 
rajztanárait is dicséri, akik a 
nívós alkotások elkészítésére 
ösztönözték növendékeiket. 
A pályázaton huszonegy olyan 
rajzot jutalmaztak, amelyeken 
a zenében, illetve dalban elő-
forduló állatokat, és a velük 

megesett epizódokat mutatják 
be a gyermekek, saját szemüve-
gükkel láttatva. Amíg a zsûri 
főként szakmai szempontok 
alapján rangsorolta az alkotá-
sokat, addig a díjazottak sorába 
kerülhetett még a könyvtáros 
meg a könyvtárigazgató által 
kiválasztott „kedvenc” alko-
tás is. Így összesen huszon-
egy, valóban megnyerő munka 
részesülhet abban a megtisztel-
tetésben, hogy a Zenei Könyvtár 
csupasz falának felületét díszíti, 
s deríti majd vélhetően jókedv-
re mindazokat, akik betérnek 
ebbe az intézménybe. Csepregi 
György megjegyezte, a rajzo-
kat áttekintve őszintén meglep-
te, hogy a legifjabb pályázók, 
az alig néhány éves lurkók is 
annyira jól kidolgozott, szín-
vonalas rajzokat hoztak, hogy 
első ránézésre nehéz lett volna 
megállapítani, hány éves a szer-
zője. Persze, a kicsinyek főként 
a népdalokból merítettek, míg a 
felsősök munkáit már a komoly 
zene is megihlette. A díjazott 
pályamunkák készítőit végül az 
eredményhirdetésen nem csak 
a könyvtár, hanem Bíró András, 
a városunkban élő és alkotó író, 
költő, szerkesztő is megjutal-
mazta, aki az idei Könyvhétre 
„Versmondogató” címmel meg-
jelent, gyermekvers kötetét 
nyújtotta át nekik, és szívesen 
mesélt saját gyermekkoráról, 
valamint a kis verseskötet meg-
születésének körülményeiről is. 
Bíró András elárulta: tizenkét 
évesen, nem kevés ambíciótól 
vezérelve, festőállványt fabrikált 
magának, és színes festékeket is 
vásárolt, ám amikor hozzálá-
tott, hogy nagy mûvét megfesse, 
az akkor tizenöt éves bátyja sie-
tett felvilágosítani, hogy még az 

Versmondogató és eredményhirdetés a Zenei Könyvtárban

Állatok zenében és gyermekrajzokon
Tücskök és bogarak, négylábú emlõsök meg madárfélék, halak és vadak – a 
szárazföldön, vagy a vízben, a vadonban vagy a ház körül elõforduló állatok 
– egyaránt szerepelnek azokon a kedves, rendkívül kifejezõ gyermekrajzokon, ame-
lyek a zenében megjelenõ állatokat ábrázolják, és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Zenei Könyvtára „Állatok a zenében” címmel meghirdetett rajzpályázatára érkez-
tek. A cél elsõsorban az volt, hogy az új helyre költözött, megújult intézmény tágas 
olvasótermének egyik hatalmas, üres falát vidám gyermekrajzokkal díszítsék.

ecsetet is rosszul tartja a kezé-
ben. Sok évvel később ez a báty-
ja a messzi Ausztráliában híres 
festő lett, Bíró András pedig 
hamar rájött, hogy a versírás 
jobban érdekli, mint a rajzolás, 
így a festészetet átengedte test-
vérének, ő pedig édesanyja biz-
tatására, alig tizenkét évesen, 
elküldte a költeményeit egyik 
akkori gyermekújság szerkesz-
tőségébe. Aztán maga is megle-
pődött, amikor nyomtatásban is 
viszontlátta azokat. Majd teltek-
múltak az évek, családot alapí-
tott, gyermekei, unokái lettek, 
és kiderült, egyikük örökölte 
a grafikai tehetséget, így nem-

régiben remek illusztrációkat 
készített azokhoz a réges-régen 
született versekhez, amelye-
ket még 1936 májusában, az 
Oktogon kávéházban, neves 
költőnk, József Attila is olvasott 
kéziratban, és elismerően szólt 
Bíró Andrásnak például a Dal az 
őszről címû verséről. 

Az apróságok – különösen az 
ovisok – láthatóan remekül érez-
ték magukat a Versmondogató 
kis kötet bemutatóján, majd a 
végén mindenki lelkesen dedi-
káltatta a költővel az ajándékba 
kapott Versmondogató verses 
könyvet. 
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Az ovisok is gyönörködtek a színes rajzokban

A gyerekek alig várták, hogy a költõ bejegyezze nevét a könyvükbe

mozaik

A társulati tagok megtakarításai 
továbbra is rendelkezésre állnak

Mivel különböző híresztelések kezdtek 
el terjengeni a városban, fontosnak tart-
juk tájékoztatni a társulati tagokat, hogy 
a teljesített befizetések továbbra is elkü-
lönítetten a szennyvíz-csatornázási pro-
jekt rendelkezésére állnak. A befizetett 
összegekből kifizetések a projekt során 
még nem történtek. A működési költsé-
gek az ingatlantulajdonokat képviselő 
küldöttek által meghatározott, lehető 
legszigorúbb, takarékos költségvetés 
alapján történnek. Hamarosan – amint 
megindul az építési munka – megtörté-
nik az első pénzeszközátadás a projekt 
céljaira. 

A társulati tagok által 2017-ig összesen 
befizetendő kb. 4 milliárd forintból mint-
egy 1,132 milliárd Ft már rendelkezésre 
áll. A fennmaradó összeget vagy részle-
tekben fizetik be az elkövetkező 7 évben 
(az LTP-s vagy részletfizetők) vagy egy 

összegben kell befizessék elmaradásukat 
(akik nem kértek részletfizetést). 

Az LTP befizetésekről a lakástaka-
rék-pénztár havonta jelentést küld. A 
legutóbbi összesítések szerint mintegy 
509 millió Ft volt az LTP-s (részletekben 
fizető) konstrukciót választó társulati 
tagok számláin. 

Ezen felül a részletekben fizető tár-
sulati tagok befizetéseinek egy részét is 
a Társulat bankszámláin gyűjtjük, hogy 
a projekt során megkövetelt önrész a 
kivitelezésnek és a projekt pénzügyi ter-
vének megfelelő ütemezésben rendelke-
zésre álljon. Így rövidtávú, biztonságos 
banki betétekben mintegy 623 millió Ft 
van ezen felül, amely magába foglalja 
az egy összegben befizetett hozzájáru-
lásokat is.

Elmondható tehát, hogy a projekt indu-
lásakor meghatározott pénzügyi tervet 
eddig is sikerült betartani, amire ezután is 
törekedni fog a Társulat vezetése.

Kérjük, ellenőrizze befizetéseit! 
Online egyenleg-ellenőrzés!

Továbbra is éjjel-nappal lehetőség van 
a befizetések és az egyenleg ellenőr-
zésére a Társulat honlapján keresztül  
(www.erdicsatornazas.hu). A legújabb 
fejlesztés után, ha adásvétel vagy öröklés 
okán volt előző tulajdonos, akkor az ő 
befizetéseit is lehet ellenőrizni.

Társulati ügyfélszolgálat
Az új iroda a Szabadság téren, a „Siker 
Üzletházban” került kialakításra. Ez a 
régi postától nem messze van, jól megkö-
zelíthető helyen, közel mind az ÉTV Kft. 
ügyfélszolgálatához, mind a régi társulati 
irodához.

Hétfő: 12.00–17.00 óra
Szerda, csütörtök: 10.00–13.00 óra
Telefon: 06-23/521-340, 
email: info@erdicsatornazas.hu

Megjelent a projekt megvalósítását 
támogató szakmai tanácsadók kivá-
lasztására a közbeszerzési eljárás.

November végén jelent meg a 
nyílt, közösségi szintű közbeszerzé-
si felhívás „Megbízási szerződés az 
Érd és térsége szennyvízelvezetése 
és szennyvíztisztítása című, KEOP-
1.2.0/2F-2009-001 sz. projekt meg-
valósítása során a kedvezményezett 
szervezet szakmai támogatására” cím-
mel. A jelentkezések beadási határide-
je 2011. január 10.

A pályázaton nyertes ajánlattevővel 
kötendő megbízási szerződés célja, 
hogy a Megbízott a projekttel kapcso-
latos menedzsment, monitoring, audit 
feladatok végrehajtása során segítse 
a kedvezményezett végrehajtó szer-
vének (PIU) tevékenységét és ezen 
keresztül biztosítsa a projekt szabá-
lyos és sikeres végrehajtását 36 hónap 
időtartamra.

A tevékenység a következő feladat-
csoportokat foglalja magába: a beadott 
KEOP pályázati dokumentáció utó-
gondozása; közreműködés a projekt 
KEOP előírásai szerinti megvalósításá-
ban, a Támogatási Szerződésben fog-
laltak teljesítésében; közreműködés a 
megvalósítás során kötött szerződé-
sekkel kapcsolatos feladatok ellátásá-
ban, a projekt előrehaladási jelentések 
(PEJ) elkészítésében, a projekt záró 

jelentésének (ZPEJ) elkészítésében, 
a dokumentumkezelési rendszer 
kialakításában és működtetésében, a 
projekt résztvevői közötti kapcsolat-
tartásban és koordinációban, egyéb 
projektmenedzsment feladatokban; 
szakértői tanácsadás a projekt végre-
hajtása során felmerült műszaki, szak-
mai jellegű problémák megoldásához; 
ellenőrzések segítése; közreműködés 
auditok során, audit trail kialakításá-
ban, a pénzügyi menedzsmentben; 
építési munkák logisztikai feladatai-
nak, organizációjának támogatása. 

A jelentkezőkkel kapcsolatban a 
pénzügyi-szakmai alkalmasság mel-
letti legfontosabb elvárás a hasonló 
volumenű környezetvédelmi infra-
strukturális projektekben való közre-
működés.

Tájékoztatási tevékenység 
a projekt megvalósítása során 

A pályázati úton EU-s források igény-
bevételével zajló projektek során elő-
írásként és követelményként fogal-
mazták meg a projektgazda számára, 
hogy tevékenységét átlátható módon, 
az érintettek lehető legszéleskörűbb 
tájékoztatása mellett valósítsa meg. A 
KEOP-1.2.0/2F-2009-001 jelű, „Érd és 
térsége szennyvízelvezetése és szenny-
víztisztítása” című projekt az Európai 

Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. A projekt 
mindösszesen 31,4 milliárd forintos 
tervezett költségéből mintegy 24,4 mil-
liárd forint a KEOP támogatás.  

A projekt költségvetésében a támo-
gatás egy részét erre a tevékenység-
re kell fordítani. Jelenleg még nem 
zajlott le az a közbeszerzés, amely 
a kivitelezés során e tevékenységet 
megszervező és lebonyolító közremű-
ködő kiválasztására irányul. Ezért a 
kötelező tájékoztatási tevékenységet 
az elmúlt hónapokban is elsősorban 
a helyi sajtón keresztül, valamint hon-
lapunkon keresztül teljesítettük. Az 
ÚMTF és az EU-s logó szerepeltetése 
azért fontos, mert ez jelzi azt a nagy-
méretű (anyagi) támogatást, amelyet 
az érdi projektben részt vevő ingatlan-
tulajdonosok kapnak. Kérjük, figyelje 
a jövőben is a logót és a híreket!

Amint az tapasztalhatták, a helyi 
sajtóban – így az Érdi Újságban is 
– stabil helyet igyekeztünk eddig is 
kialakítani annak érdekében, hogy 
az érintettek nyomon tudják követ-
ni az eseményeket. Ezután is rend-
szeresen hírt fogunk adni azokban 
a témákban, amelyek aktuálisak és 
relevánsak, annak érdekében, hogy 
mindenki megismerhesse a projekt 
előrehaladását.

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési
Önkormányzati Társulás hírei

Csatorna Társulati hírek


