
patak medrének vízszállító 
képessége néhol csak a fele a 
szükségesnek. Ezen a biztonsá
gos vízgazdálkodás érdekében 
változtatni kell. A projekt hozzá
járul majd az itt élõk életkörül
ményeinek javításához, ami a 
felsorolt öt település lakosainak 
számát figyelembevéve csak
nem százezer embert jelent. 
A lakosság megnyugtatására az 
igazgató sietett közölni, hogy 
a szükséges beavatkozásokat 
mindenképpen úgy végzik el, 
hogy semmiképpen ne vál
tozzon meg a patak környe
zeti jellege, élõvilága. Elvégzik 
a Benta szakaszos kotrását, 
a szakadó part jellegû része
ken rézsûbiztosításra, másutt 
mederburkolásra lesz szükség. 
Jobb és bal parti depóniák kiala
kítását is tervezik. 

A munkálatok kedvezõ hatásai 
valamennyi érintett településen 
érezhetõek lesznek. Csökken 
az árvízi elöntés valószínûsége. 
M e g f e l e l õ befogadóhely 
lehet a patak 
a csapadék
vízhálózatok 
kiépítéséhez is. 
Az iszap eltávo
lítása kedvezõbb 
áramlást és a víz 
minõségének javu
lását teremti 
meg. Fontos 
még, hogy 
a Benta p a t a k 

környe
zeti jelle

ge a projekt 
b e fe j e z é s é t 

követõen sem 
változik meg, de 

Öt települést: Százhalombattát, 
Érdet, Tárnokot, Sóskútot és 
Biatorbágyot érintõ fejlesztésrõl 
van szó. A projekt részleteirõl 
sajtótájékoztatón számolt 
be Baross Károly, a Vízügyi 
Igazgatóság új vezetõje.

Az érdieknek és a környékbe
lieknek nem kell bemutatnunk 
a Bentapatakot, de talán nem 
mindenki tudja, hogy hossza 
a Biaihalastavaktól a Duna 
torkolatáig mintegy 20 kilo

méter. Vízgyûjtõjének területe 
összesen 410 négyzetkilomé
ter, amelynek nagy része Pest 
megyében, kisebb része Fejér 
megyében terül el, és kizárólag 
állami tulajdonban van. A patak 
mederrehabilitációjára a Pest 
megyei szakaszon kerül sor. 
A fejlesztésrõl 2009. július 3án 
írták alá a szerzõdést, és vár
hatóan 2011 végéig a tervezett 
teljes szakaszon befejezõdnek 
a munkálatok. Baross Károly 

arról tájékoztatott, hogy a 
Bentapatak mederrehabilitáci
ójára azért van szükség, mert 
a vízgyûjtõ terület földrajzi 
fekvésébõl adódóan mérsékel
ten vízkárveszélyes terület, ám 
szélsõséges csapadékok komoly 
gondokat okoztak és okozhat
nak jelenleg is. Ez napjainkban 
már nem is tûnik lehetetlen
nek, hiszen egyre gyakoribbak 
a hatalmas viharok, nagy 
esõk, miközben a Benta
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Több mint kétszázmillió forintot fordítanak a meder rehabilitációjára

Megújul a Benta-patak

Az elkövetkezõ hónapokban az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyar-
országi Operatív Program és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Érd, 
Erzsébetváros vízrendezése címû, KMOP-3.3.1/B-2008-0028 azonosító jelû nyertes 
pályázatának végrehajtása során megkezdõdik a Benta-patak mederrehabilitációja 
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûködési területén. 

A patak továbbra is alkalmas lesz a víz elvezetésére
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hozzájárul az egészséges és biz
tonságos környezet megterem
téséhez. Megmarad a családi 
házas beépítettsége, a külterü
leti mederszakaszok tájba illő, 
füves jellege. 

A Bentapatak mederrehabili
tációjára összesen 238 millió 
forintot fordítanak, amit az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv 
alapján az Európai Unió támo
gatásával, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap finanszírozásá
val valósítanak meg. A legelsõ 
ütem már a hónap végén, 
Százhalombattán elkezdõdhet. 
A tervezett rehabilitációs szaka
szon természetesen a szeméttõl 
is megtisztítják majd a patakot, 
de ez csak akkor ér valamit, 
ha a lakosság, a környéken élõ 
emberek is vigyáznak erre a 
természeti kincsre.

 Bálint Edit

Baross Károly számolt be a mederrehabilitációról

Nem változhat a környezet jellege, élõvilága

aktuális

Júliusban elballagtak az Aradi 
utcai bölcsõde „végzõsei”. Õk az 
utolsók, akik még a régi épületbõl 
mennek óvodába, õsszel ugyan
is indul a bölcsõde bõvítése, 
rekonstrukciója. Jelenleg a köz

beszerzési eljárások zajlanak, 
augusztus végén, szeptember 
elején várható a munkaterület 
átadása. A mintegy 250300 
millió forint önkormányzati 
forrásból megvalósuló átépí

tés 2010 júniusában fejezõdik 
be. A munkálatok ideje alatt a 
bölcsõde zavartalanul mûködik, 
jövõ szeptembertõl pedig két 
csoporttal bõvül a kapacitása. 
 (Á. K.)

Búcsú a régi épülettõl


