
Több téma is napirendre került a 
Postástelep-Alsó Parkváros tele-
pülésrészi önkormányzat ülé-
sén, de a legnagyobb érdeklõdés 
a jövendõ csatornázást kísérte. 
Egy ilyen nagy léptékû munka 
kezdetét természetesen sok 
válaszra váró kérdés elõzi meg 
a lakosság részérõl. Például: 
meddig kell a feltúrt utcákon 
közlekedni, és hol tároljuk gép-
kocsinkat; milyen biztonsági 
intézkedésekre van szükség 
ebben a „káoszos” helyzetben a 
városban? – és így tovább.

Iskolapadba szólította a 
meghívottakat a Kõrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában a 
Postástelep-Alsó Parkváros tele-
pülésrészi önkormányzat. Az 
ülésen – mielõtt a csatornázá-
si projekt szóba került volna 
– Macsotay Tibor, a polgárõrség 
elnöke beszélt röviden munká-
jukról és arról, hogy az évekig 
tartó beruházás alatt majd foko-
zottabban kell a rend õreivel 
közösen vigyázni az érdiek biz-
tonságára.

– Egy feltúrt városban job-
ban oda kell figyelni az embe-
rek ingóságaira – összegezte 
mondandóját, utalva arra, hogy 
ilyen helyzetben akár meg is 
szaporodhatnának a betörések, 
kocsifeltörések, ha nem figyel-
nének az átlagnál is jobban oda 
a polgárok biztonságára. 

Ezt követõen az érdi önkor-
mányzat részérõl Simó Károly 
részletesen ismertette a jelen-
lévõkkel a csatornázás ez évi 
terveit, de természetesen egy-
két évre elõre is tekintett. 
A legfontosabb hír: megnyugod-
hatunk, évtizedek lemaradása 
után most már megállíthatat-
lanul elkezdõdik Érd történel-
mének legnagyobb volumenû 
munkája, mert, ahogy fogalma-
zott a szakember: 

– Ezt a projektet már nem 
lehet leállítani, hiszen az unió 
felé kötelezettséget vállalt 
Magyarország a probléma meg-
oldására. 2012-re be kell fejezni 
az építkezést, mert 2013. július-
ra mi is el kell hogy számoljunk 
az unióval a támogatásokról! 
– szögezte le Simó Károly. 

– A most zajló közbeszerzés, 
az E-I. ütem beadási határideje 
közeleg, ennek nyomán – ha 
április 5-én eredményt tudunk 
hirdetni – késõ tavasszal, 
nyár elején megtörténhet az 
elsõ kapavágás. Ez azonban 
feltehetõen nem megy majd 
ilyen könnyen, mivel a rossz 
közbeszerzési törvény sok 
beruházás esetén jogi hercehur-
cát okozott már országszerte. 

A további ütemek esetén (E-
II. és E-III.) – ha nem támad-
ják meg sokszor a közbeszer-
zés eredményét – legkésõbb 

õsszel elkezdõdhetnek a mun-
kák. A munkák 2012 végéig 
tartanak, eddig kell végezni. 
Minden uniós szabályzatnak 
meg kell felelni. Tizenhétezer 
ingatlant érintenek a munkála-
tok, és természetesen elvárás a 
kivitelezõtõl, hogy az alvállal-
kozók legalább egynegyede érdi 
legyen!

Amikor a kivitelezõvel meg-
köttetett a szerzõdés, az ütem-
tervet a lakosság nyomon tudja 
majd követni a különbözõ fóru-
mokon, sõt az interneten is. 

– Az általános tenderstraté-
giának megfelelõen – folytatta 
Simó Károly – ki lett alakít-
va az E-I. ütem, amely koráb-
ban „nulladik ütemként” vált 
ismertté. Annak érdekében, 
hogy a csatornahálózat kiépíté-
se összhangban legyen a város 
más beruházásaival, ebben az 
ütemben a munkálatok során 
csaknem hét kilométer csatorna 
építésére, valamint csaknem egy 
kilométer csatornarekonstruk-
cióra lesz szükség. A megépített 
új csatornára ebben az ütem-
ben több mint ötszáz új rákötés 
lesz. Ugyancsak része a prog-
ramnak több szerviz-, illetve 
terelõútként szolgáló új út épí-
tése. Ezzel párhuzamosan egy 
másik pályázat keretében meg-
újul a Lõcsei út is. 

– Az elkülönített ütem kiala-
kítása azért vált szükségessé 
– ezt már T. Mészáros András 
polgármestertõl hallottuk –, 
mert ésszerûnek tûnik például 
a RÁVNA felszíni vízelvezetési 
projekt esetén, hogy ha egyszer 
fel kell bontani csapadékvíz-el-
vezetés miatt a környéket, ne 
kelljen egy-két év múlva újból 
utat bontani, hanem lehetõség 
szerint idõben egymás után 
legyen megépítve a szennyvíz-

csatorna is. E területhez kap-
csolódóan az E-1. ütemben a 
következõ utcák érintettek új 
csatorna építésében: Budai út 
(Emõke és Erika utcák közötti 
szakasz), Paula, Eszter, Erika, 
Piroska, Elvira, Ella, Karolina, 
Éva, Kornélia, Etelka, Emese 
utca. A csatornarekonstrukció a 
meglévõ nyomvonalon, azonos 
átmérõvel, de új vezeték építé-
sével valósul meg. A meglévõ 
csövek és aknák el lesznek 
bontva, helyettük újak lesznek. 

Ismert, hogy a város 2009-
ben pályázatot nyert a Lõcsei 
út felújítására, amelyet idén kell 
megvalósítani. Mivel ez az út a 
város egyik fõ közlekedési útvo-
nala, és csatornaépítés szem-
pontjából is érintett, a forga-
lomszervezési szakemberek is 
alaposan körbejárták, -járják ezt 
a kérdést, hogy a közlekedést a 
legkisebb mértékben zavarják 
a munkálatok. Ennek alapján 
terelõutak kialakítására tettek 
javaslatot, de fontos a szerviz-
utak létesítése is. Kiépítik a 
Kalotaszegi utcát (a Szendrõi és 
a Késmárki utca között), vala-
mint a Késmárki utca még nem 
burkolt szakaszát. Itt az útépí-
tés elõtt megtörténik a csatorna-
hálózat kiépítése is.

– Addig nem lehet átadni a 
csatornát, amíg nincs szenny-
víztisztító! – szögezte le T. 
Mészáros András, aki azt is 
hozzátette, utalva a fentiekben 
szóba került témára, azaz a 
gépkocsik tárolására a felbon-
tott utcákban élõknek, hogy 
nyugodjon meg mindenki: lesz 
helye jármûveiknek.

– Külön biztonsági terv készül, 
megerõsítik a járõrszolgálatot, 
és az üres telkeken védett par-
kolókat alakítanak ki – mondta 
végezetül. Temesi László
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Két, magát rendõrnek kiadó férfi 
jelent meg a napokban Érden, 
akik igencsak rafinált módszerrel 
próbáltak meg bejutni a kiszemelt 
áldozatok otthonába – tudtuk 
meg az Érdi Rendõrkapitányság 
február 17-én megtartott sajtótá-
jékoztatóján. Szuszánné Erdélyi 
Tímea helyettes sajtóreferens a 
bûnmegelõzés érdekében arra 
figyelmeztette a lakosokat, hogy 
legyenek nagyon körültekintõek, 
ha idegenek csöngetnek be hoz-
zájuk – még akkor is, ha azok 
rendõröknek mondják magukat.

A minap egy érdi lakos arról 
tett bejelentést a rendõrségen, 
hogy a Sárd utcában, a kora 
délutáni órákban a családi háza 
elõtt megjelent két férfi, akik 
magukat rendõröknek adták ki, 
és egy korábbi bûncselekményre 
hivatkozva arra kérték a ház 
tulajdonosát, engedje be õket 
az otthonába, hogy ott felve-
gyék a jegyzõkönyvet. Ezzel 
együtt egy „Rendõrség” feliratú 
jelvényt tartalmazó igazolványt 
is felmutattak, valamint az emlí-
tett, korábbi bûncselekménnyel 
kapcsolatos részleteket illetõen 
is igen tájékozottaknak tûntek, 
ezért az asszony fenntar-
tás nélkül beengedte õket a 
házba. Akkor kezdett csak gya-
nút fogni, amikor a kéretlen 
látogatók értékeirõl, vagyoni 
helyzetérõl kezdték el faggatni. 
Mivel nem szívesen válaszolt a 
kíváncsi kérdésekre, a két férfi 
jobbnak látta, ha távozik, de 
megígérték, hogy késõ délután 
még visszatérnek. Ezt gátlásta-
lanul meg is tették, estefelé újra 
megjelentek az asszony háza 
elõtt, gondolván, hogy majd 
ismét beengedi õket, de a tulaj-
donos jobbnak látta értesíteni 
a rendõrséget. A járõrök egyi-
küket hamarosan el is fogták. 
Az álrendõröknek szerencsére 
nem volt idejük semmit eltulaj-
donítani, és a ház tulajdonosa 
igen okosan tette, hogy kihívta a 
rendõrséget. Fontos tudni, hogy 
a szolgálatban lévõ rendõrt 
elsõsorban az egyenruhája iga-

zolja, de természetesen jelvény-
számmal ellátott jelvényt hord 
magánál, és váll-lapja alapján is 
be lehet azonosítani. Ha mind-
ezek hiányoznak, vagy hamis-
nak tûnnek, inkább telefonál-
janak a rendõrségre, ahelyett, 
hogy beengednék otthonukba a 
váratlan „látogatókat”!

A sajtótájékoztatón egy érdi 
rablásról is beszámoltak. Noha a 
nyomozók már beazonosították 
a bûncselekmény elkövetõjének 
a személyazonosságát, elfogni 
még nem sikerült; a Pest Megyei 
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi 
osztálya most is nagy erõkkel 
keresi. A rablás február 16-án 
az éjszakai órákban történt. 
A Budai úti bevásárlóközpont 
diszpécserétõl bejelentés érke-
zett a rendõrkapitányságra: az 
egyik biztonsági õr ellenõrzõ 
sétája közben észrevette, hogy 
az egyik sörözõ üvegajtaja 
elõtt egy nõ fekszik bekötözött 
lábakkal és szorosan összekö-
tött kezekkel. Az õr megpróbált 
bejutni a szórakozóhelyre, de 
az ajtó zárva volt. A kiérkezõ 
rendõrök – mivel nem volt más 
lehetõségük – betörték az üveg-
ajtót, és kiszabadították a meg-
kötözött nõt. Átvizsgálták a hely-
színt, és hamar kiderült, hogy 
fegyveres rablás történt, ezért 
haladéktalanul értesítették a Pest 
Megyei Rendõr-fõkapitányságot, 
ahonnan a bûnügyi osztály 
munkatársai kiérkezésüket 
követõen átvették a helyszínt, 
és folytatták a szemlét. Eközben 
az érdi nyomozók kihallgatták 
a rablás áldozatául esett alkal-
mazottat, aki elmondta, hogy 
éjszaka az utolsó vendég távozá-
sát követõen egy férfi lépett be a 
sörözõbe, aki fegyvert szorított 
a fejéhez, és a bevétel átadására 
kényszerítette. A felszólításnak 
eleget tett, odaadta a pénzt, de 
a támadó nem elégedett meg 
ennyivel. Mielõtt távozott, még 
megkötözte a nõt, majd felkapta 
a 350 ezer forintnyi készpénzt, 
rázárta az ajtót az áldozatára, és 
elmenekült a helyszínrõl. 

A nyomozók az adatgyûjtés 
során, valamint a sértett sze-
mélyleírása alapján bravú-
rosan, alig pár óra leforgása 
alatt kiderítették az elkövetõ 
személyazonosságát. Ám az 
általuk vélt lakcímén nem talál-
ták meg a rablás gyanúsítottját. 
Felkutatása jelenleg is folya-
matban van. 

A bûnügyekrõl szóló 
beszámolót követõen Kürti 
István rendõr százados, a 
Közlekedésrendészeti Osztály 
vezetõje az utóbbi két hét köz-
lekedésbiztonsági eseményeit 
ismertette. A hónap elején öt 
baleset történt, három könnyû 
sérülésekkel járt, kettõben 
csak anyagi kár keletkezett, és 
egy esetben már a helyszínen 
felmerült, hogy alkohol hatá-
sa alatt állt az egyik gépkocsi 
vezetõje. Két hét alatt két alka-
lommal tartottak fokozott köz-
úti ellenõrzést a városban, és 
ennek következményeként 73 
jármûvezetõvel szemben indí-
tottak eljárást valamilyen köz-
lekedési szabály megszegése 
miatt. Mint az már megszokott, 
a szabálytalankodásban ezút-
tal is a gyorshajtók jártak az 
élen, csaknem ötven esetben a 
sebesség túllépése miatt kaptak 
helyszíni bírságot, illetve kez-
deményeztek eljárást ellenük a 
rendõrök. 

A jármûvezetõk a továb-
biakban is sûrûn számíthat-
nak városunkban fokozott 
közúti ellenõrzésekre, amikor 
nemcsak a sebességet mérik a 
rendõrök, hanem vizsgálják a 
passzív biztonsági eszközök 
meglétét – például biztonsági 
öv, biztonsági gyermekülés – és 
helyes alkalmazását, valamint 
odafigyelnek a vezetés közbeni 
mobiltelefonálásra is. Az eny-
hébb idõjárás beköszöntével 
pedig fokozott figyelmet fordí-
tanak a gyalogosok és a kerék-
párosok biztonságára vonatko-
zó KRESZ-szabályok betartásá-
ra is. 

 Bálint Edit

Kék hírek
Ravasz álrendõrök járják a várost 

Kürti István százados és Szuszánné Erdélyi Tímea helyettes sajtóreferens
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Folytatódnak a közúti ellenõrzések

helyi társadalom

T. Mészáros András polgármester: külön biztonsági terv készül
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Az alvállalkozóknak legalább a negyede érdi lesz

Fõ téma: a csatornázás


