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Az Érdi Ipartestület székhá-
zában május 5-én írták alá a 
résztvevők azt a konzorciális 
szerződést, amelynek értelmé-
ben az érdi lakosság számára 
a csatornabekötési munkákat 
Érd Bekötő Konzorcium név-
vel együttmûködésben végzi 
az Érdi Építő Zrt., a BMK Pro 
Kft., az ÉrdC Érd Centrum Kft. 
és az Érdi Ipartestület.

A szerződő felek a közbe-
szerzési eljárásban ajánlatot 
nem nyújtottak be, a beru-
házás sikeres megvalósításá-
ban olyan módon kívánnak 
közremûködni, hogy az érintett 
lakóingatlanok tulajdonosaival, 
valamint a nyertes pályázóval 
kapcsolatba lépve szervezik és 
segítik a lakóingatlanokon – a 
nyertes pályázó által az ingat-
lanon megépített aknától a 
lakóházig/lakásig – a szenny-
vízcsatornák elkészítését és 
a megépítésre kerülő csator-
nahálózatra rákapcsolását, az 
üzembe helyezéssel kapcsola-
tos próbák elvégzését, a szük-

séges engedélyek beszerzését. 
Az Érdi Ipartestület a konzor-
cium munkájában elsősorban 
a helyi tervezők és vállalkozók 
kiválasztásában tud tevékenyen 
közremûködni, valamint a vál-
lalkozások és ingatlantulajdo-
nosok részére pénzügyi-gazda-
sági tanácsot nyújtani.

Az aláírás előtt Segesdi 
János alpolgármester röviden 
köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta: a következő két 
évben körülbelül kétszáz kilo-
méternyi egyéni csatornabe-
kötésre lesz szükség. A város 
vezetői azt szeretnék, hogy a 
munkák minél nagyobb részét 
az érdi vállalkozók végezzék.

Kocsner János érdi vállalkozó 
a BMK Pro Kft. képviseletében 
az aláírást követően elmond-
ta, hogy az Érdi Ipartestület 
abban tud segíteni a konzor-
ciumnak, hogy már a szerződé-
sek megkötésekor elsősorban 
az érdi vállalkozók kerüljenek 
képbe. A konzorcium szeret-
ne megállapodást kötni az 

Érdi Munkanélküli Hivatallal 
is, hogy azokat az embereket, 
akiknek nem tudnak semmi-
féleképpen munkát adni, köz-
vetítsék a konzorciumhoz. 
Szeretnék elérni, hogy náluk 
történjen a bekötéssel kap-
csolatos összes adminisztratív 
és fizikai teendő. A hozzájuk 
forduló polgárok helyszíni 
szemlét követően ajánlatot 
kapnak, és amennyiben igény-
lik, bankkölcsön folyósítása 
iránt is intézkednek. A legjobb 
ajánlatot tevő bank kiválasztá-
sa a későbbiek során történik. 
A bekötésen túl fejújítási mun-
kákra is lehetőség lesz kölcsön 
felvételére, attól függően, kinek 
mire van szüksége.

Lázár József, az Érdi Építő 
Zrt. vezérigazgatója elmond-
ta, hogy a konzorcium tevé-
kenysége a Fehérvári út 63–
65. szám alatt folyik majd. 
A telephelyen komplett szol-
gáltatás érhető el a megren-
deléstől kezdve a tervezésen, 
engedélyeztetésen, kivitelezé-
sen, ellenőrzésen, az átadáson 
keresztül a pénzügyi elszámo-
lásig. Ehhez a volt építőipari 
szövetkezeti irodaház megfe-
lelő infrastruktúrát biztosít.

Zsolnai Péter ügyveze-
tő igazgatótól megtudtuk, 
hogy az ÉrdC Kft. az Érdi 
Városfejlesztési Kft. és a saját 
tulajdonában van 2009 októ-
bere, a megalakulása óta. 
Különböző fejlesztési célú 
programokban tevékenykedik, 
jelenleg elsősorban az ener-
giaracionalizálásra koncentrál. 
A konzorciumban szervezési 
és kivitelezési tapasztalatait 
hasznosítja. MF

Székelyföldi vendégeket foga-
dott múlt pénteken T. Mészáros 
András polgármester. Izsák 
Balázs, a Székely Nemzeti 
Tanács elnöke, Árus Zsolt, a 
Gyergyószéki Székely Tanács 
alelnöke és György-Mózes 
Árpád, a Székelyföldért Társaság 
városunkban élő alapító tagja 
azért látogatott el Érdre, mert 
szeretnék elnyerni a település 
vezetése, az itt élők támoga-
tását a székelyföldi autonómia 
eléréséhez.

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy nem érhetünk el ered-
ményt az anyaország támoga-
tása nélkül. A magyar kormány 
támogatja a székelyföldi auto-
nómiára irányuló demokratikus 
törekvést, de nagyon fontos szá-
munkra, hogy az anyaország 
egész társadalma megértse: itt 
nemzeti ügyről van szó. Ezért 
meglátogatjuk Magyarország 
önkormányzatait, tájékoztatjuk 
őket törekvéseinkről, nyitogat-
juk az együttmûködés kapuit. 
Küzdelmünkben sok olyan alka-
lom adódik, amikor szükségünk 
lesz konkrét segítségre – mond-
ta lapunknak a május 6-i pol-
gármesteri találkozót követően 
Izsák Balázs. A Székely Nemzeti 
Tanács elnöke utalt arra is: az 
Európai Unióban csaknem húsz 
olyan nemzeti régió van, amely 
a székelyföldihez hasonló auto-
nómiatörekvéseket mondhat 
magáénak. 

– Szeretnénk, ha az Európai 
Unió elismerné e nemzeti régiók 
sajátos jogállását. Ha egymillió 
uniós állampolgár kinyilvánítja 
azt a közös akaratát, hogy e 
kérdést uniós norma szabályoz-
za, akkor azt az EU-ban napi-
rendre kell tûzni. Ehhez össze 
kell gyûjteni legalább egymil-
lió aláírást az unió legkevesebb 
hét országából – ezek közül 
mint legfontosabbra számítunk 

Magyarországra, illetve az egész 
magyar társadalom támogatásá-
ra. Az aláírások gyûjtésében, 
hitelesítésében nagy szerep 
juthat az önkormányzatoknak 
– hangsúlyozta Izsák Balázs.

Az aláírásgyûjtést 2012. ápri-
lis elsejével lehet elkezdeni, 
vagyis alig egy év alatt a Székely 
Nemzeti Tanácsnak ki kell épí-
tenie azt az országos kapcso-
latrendszert, hálózatot, amely 
segíti az aláírások gyûjtését. 

– A tagállamoknak az 
aláírásgyûjtés hitelesítésének 
módját belső jogrendjükbe 
kell iktatniuk. Ahol ez késik, 
ott aláírást gyûjteni nem lehet. 
Az az érdekünk tehát, hogy 
az aláírásgyûjtés jogi feltéte-
lei mind Romániában, mind 
Magyarországon megteremtőd-
jenek – fûzte hozzá az elnök.

A május eleji látogatás során 
a tanács delegációja folytatta 
azt a tárgyalássorozatot, amely 
már korábban megkezdődött a 
magyar parlamenti frakciókkal, 
illetve találkoztak Verőce és Érd 

polgármestereivel. Izsák Balázs 
nagyon sikeresnek értékelte az 
érdi megbeszélést. 

– Úgy látom, ez a találkozó 
egy lehetséges együttmûködés 
kezdete lehet – fogalmazott. 

A megbeszélésen részt vett 
György-Mózes Árpád, a Székely 
Nemzeti Tanács megválasz-
tott küldötte, a Székelyföldért 
Társaság alapító tagja is, aki 
gyergyói származású, és jelenleg 
Érden él. Lapunknak elmondta: 
szeretnék újraindítani az Érdi 
Székely Kört, ami korábban már 
mûködött városunkban. 

– Érden nagyon sok székely-
földi él, de körünkben azokat is 
szívesen látjuk, akik magyaror-
szági születésûek. Aki érdeklő-
dik irántunk, a www.erdszek.hu 
honlapon kaphat bővebb tájé-
koztatást – mondta György-
Mózes Árpád. 

Izsák Balázs a május 28-i 
makkfalvai majálisra invitálta az 
érdieket – ennek programját a 
székely kör fentebb említett hon-
lapja is közli. Ádám Katalin

Konzorcium alakult  
a csatornabekötési munkákra

Segesdi János alpolgármester köszönti a résztvevõket: Lázár Józsefet, 
Csóli Csabát, Zsolnai Pétert és Kocsner Jánost
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Tárgyalás Székelyföld autonómiájáért

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke (középen), Árus Zsolt, a 
Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke (balról) és György-Mózes Árpád, a 
Székelyföldért Társaság alapító tagja (jobbról) azért látogattak el a város-
vezetéshez, hogy támogatást kérjenek törekvéseik megvalósításához
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