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Múlt pénteken ünnepélyes kere-
tek közt elindult Erzsébetváros 
vízrendezési projektje – közis-
mert nevén a RÁVNA-program. 
A csaknem 700 milliós beru-
házást zömmel uniós forrásból 
fedezi a város, hiszen – mint 
azt már korábban megírtuk – az 
Érd-Erzsébetváros vízrendezé-
se címû, KMOP-3.3.1/B-2008-
0028 azonosító számú pályázat 
kedvezõ elbírálásban részesült, 
és a város 597 millió 144 ezer 
forintos támogatást nyert csapa-
dékvíz-elvezetésre, illetve a talaj-
vízzel kapcsolatos problémák 
megoldására. A munkálatok több 
lépcsõben, más fejlesztésekkel – 
útburkolat-felújítás, csatornázás 
– összehangoltan zajlanak majd. 

A vízrendezési munkák során 
kiépül egy mûszakilag egységes 
vízelvezetõ rendszer, a mély 
fekvésû részeken pedig talaj-
vízszint-csökkentõ beruházá-
sok valósulnak meg. Mintegy 
8551 méter hosszon burkolt 
árkok, csapadékcsatornák épül-
nek majd, míg 2333 méteren a 
talajvíz szintjét szabályozhatóvá 
tévõ drainhálózatot építenek ki, 
az Éva utca végén pedig egy 
átemelõt állítanak üzembe. Nem 

lesznek többé elöntött kisker-
tek, talajvíztõl bugyogó pincék, 
méternyi széles pocsolyák az 
utakon – javulni fog az itt lakók 
életminõsége, illetve házaikban 
sem keletkezik több kár.

– A projekt 400-500 ingatlantu-
lajdonos problémáját oldja meg, 
azon túl, hogy a felszíni és csa-
padékvizeket is kezelni tudjuk 
majd. Azt az elkerülõ utat, ami 
gátként tolta vissza a vizet a 
lakóterületekre, amelyek olyan 
mélyen fekszenek, hogy a Duna 
vízállása gyakran magasabb,1991-
ben adták át – hangsúlyozta T. 
Mészáros András polgármester 
a projektindító rendezvényen 
mondott köszöntõjében, utalva 
arra: a város már augusztusban 
szerette volna átadni a munka-
területet, ám a közbeszerzések 
körüli anomáliák ezt késleltet-
ték. 

– A közbeszerzés végül siker-
rel lezárult, az EG 2009. konzor-
cium megkezdheti a kivitelezést. 
Reményeink szerint év végéig 
befejezõdik a vízrendezés, amely-
lyel párhuzamosan a csatornázá-
si munkálatok is megvalósulnak 
majd ezen a területen – mondta 
a polgármester, megjegyezve: a 

csatornázási projekt elsõ ütemé-
re már kiírták a közbeszerzési 
pályázatot. 

T. Mészáros András lapunknak 
azt is elmondta: a vízelvezetési 
munka az utak, ingatlanok, zöld 
környezet állapotának felmérésé-
vel kezdõdik. Ahogy az idõjárás 
engedi, maga a fizikai munka is 
megkezdõdik, és a tervek szerint 
késõ õsszel be is fejezõdik. 

– Ezzel a projekttel megteremt-
jük annak a lehetõségét, hogy a 
város egyéb, mélyen fekvõ terü-
letein összegyûlt vizet el tudjuk 
vezetni. Eddig nem volt ilyen 
befogadó lehetõség – tette hozzá 
a polgármester, aki hangsúlyozta 
azt is: a majdani csatornaháló-
zatra csapadékvizet vezetni nem 
lehet. 

– Nemcsak az egyéni értékek 
szempontjából fontos, hogy a 
házak megóvása megtörténjen, 
hanem az életminõség és az 
egészségvédelem szempontjából 
is, hiszen elõfordulhat, hogy a 
nagy mennyiségû talajvíz miatt 
az emésztõk is kiöntenek – hang-
súlyozta Szabó Imre környezet-
védelmi és vízügyi miniszter a 
projektindító rendezvényen. 
Mint elmondta, az agglomeráci-
óban több város is nyert olyan 
pályázaton, amely megoldást 
nyújt egyes településrészek víz-
elvezetési problémáira, Érd és 
a társult települések csatorna-
pályázata azonban mindenképp 
kiemelkedõ, és sikertörténetként 
kell kezelni. 

– Ha a felszíni vízelvezetést és 
a csatornázást együttesen sike-
rül megoldani egy településen, 
elmondható, hogy e tekintetben 
rendezettek a viszonyok. Ha 

nincs megfelelõképp kiépített 
felszíni vízelvezetõ-rendszer, 
sokszor elõfordul, hogy a csa-
padékvíz is a csatornahálózatot 
terheli, ami nem szerencsés. 
Ezért jó, ha ez a két beruházás 
egyszerre valósul meg – hangsú-
lyozta a szaktárca vezetõje, aki 
elmondta azt is: a felszíni víz-
elvezetés megoldása elõfeltétele 
annak, hogy a késõbbiekben a 
szilárd burkolatú úthálózatot fej-
leszteni lehessen.

Szabó Imre utalt Érd dinami-
kus fejlõdésére, megjegyezve: 
ha e tendenciák folytatódnak, a 
megyei jogú város tíz év múlva 
az ország 12-13. települése lesz. 
– Van tennivaló bõven, tervezni, 
összefogni van miért. Éljenek a 
lehetõségekkel, hiszen mint ez 
a projekt mutatja, megéri – zárta 
szavait a szaktárca vezetõje. 

A rendezvényen beszédet 
mondott egy erzsébetváro-
si lakos, Ba István is, aki az 
elmúlt évtizedekben minden 
lehetséges fórumon szót emelt 
Erzsébetváros vízrendezé-
se érdekében. Mint elmond-
ta, a város korábbi vezetõitõl, 
országgyûlési képviselõitõl 
annak idején ígéreteket kapott 
a problémák megoldására, ám 
kellõ anyagi forrás híján nem 
történt elõrelépés az ügyben 
– most azonban, az uniós pályá-
zattal végre lehetõség nyílt a 
vízelvezetési gondok kezelésé-
re. Ehhez azonban szükség volt 
a városvezetés, a szaktárca, az 
elbírálók pozitív szándékára, 
csoportmunkájára is. 

– Nagyon köszönöm az erzsé-
betvárosi lakosok nevében, hogy 
végre ráléphettünk a megvalósí-

Erzsébetváros vízelvezetésének rendezése az egész város számára fontos

Indul a RÁVNA-projekt
Február 5-én tartották Erzsébetváros vízrendezési 
beruházásának projektindító rendezvényét, amelyen 
nemcsak a városvezetés és a tervezõ cég képviselõi, 
hanem Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi minisz-
ter, valamint egy erzsébetvárosi lakos is felszólalt. 
A megjelentek tájékoztatást kaphattak a beruházás 
hátterérõl, részleteirõl is. A vízügyi tárca vezetõje sze-
rint ha Érd dinamikus fejlõdése tovább folytatódik, váro-
sunk tíz év múlva az ország 12-13. települése lesz. 

táshoz vezetõ útra, amihez sok 
sikert kívánunk, és a magunk 
részérõl megígérhetjük: a kivi-
telezési munkálatokat türelem-
mel viseljük, és bízunk abban, 
hogy ez a projekt beváltja 
majd a város, illetve a lakosság 
által hozzáfûzött reményeket 
– mondta Ba István. Az erzsé-
betvárosiak jelenlegi áldatlan 
helyzetére utalva megemlítet-
te: pár hete a hóolvadásnak és 
az esõzéseknek köszönhetõen 
annyira felgyûlt a víz a kertek-
ben, hogy a tûzoltóknak kellett 
kiszivattyúzni. 

A rendezvény zárásaként 
Kolossváry Gáborné, a tervezést 
végzõ Hinterland Mérnöki Iroda 
Zrt. képviselõje, a vízrendezési 
projekt felelõs tervezõje ismer-
tette a beruházást. 

– A vízrendezés során a fõ 
hangsúly a vízgyûjtõ szemléle-
ten van: nemcsak egy adott utca, 
hanem a teljes terület vízrende-
zését kell megoldani ahhoz, hogy 
a késõbbiekben ne keletkezze-
nek újabb károk – hangsúlyozta 
Kolossváry Gáborné, hozzátéve: 
a magas talajvízzel is foglalkozni 
kell a beruházás során. 

A csapadékvíz-elvezetõ létesít-
mények – árkok – elhelyezésére 

az utcák szûk volta miatt kevés 
hely van, így elõregyártott bur-
kolóelemeket terveztek, a kapu-
bejáróknál lefedve, a keskeny 
utcákban egy oldalon, a széle-
sekben mind a páratlan, mind a 
páros részen. A tervezés során 
figyelembe vették a már meglévõ 
közmûveket is. 

– A használat során nagyon 
nagy figyelmet kell majd for-
dítani a fenntartási munkákra: 
ezeket a létesítményeket karban 
kell tartani, illetve tisztítani kell. 
Ez az önkormányzat és a lakos-
ság feladata lesz – fûzte hozzá 
Kolossváry Gáborné.

– Manapság központi témává 
vált a vízgazdálkodás, és nemcsak 
tudományos szinten, hanem a 
hétköznapokban is. Gondoljunk 
csak arra: a vízzel jól gazdálkodó 
ember nem a kerti csapból folyó 
ivóvízzel, hanem az esõs idõben 
tartályba gyûjtött csapadékkal 
locsol, vagy például fogmosás 
közben elzárja a csapot, amivel 
8-10 liter ivóvizet is megspórol-
hat – zárta szavait Kolossváry 
Gáborné, hangsúlyozva: ilyen 
apró dolgokon is múlik, hogy az 
ember harmonikus kapcsolatba 
kerüljön a vízzel.

 Ádám Katalin

Ünnepélyes kézfogás – T. Mészáros András polgármester és Szabó Imre 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, mellettük Kolossváry Gáborné 
(Hinterland Mérnöki Iroda Zrt.)
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