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Csaknem négy hónapja folynak 
Érden az erzsébetvárosi telepü-
lésrész vízrendezési munkálatai. 
A kivitelező cég szakemberei 
utcáról utcára haladva veszik 
munkába a területet, ahol új 
vízelvezető árkokat, vízáteme-
lő berendezéseket építenek. 
„A mindig nyugalmas városrész 
most mozgalmas hónapjait éli, de 
szakemberek és az itt élők odafi-
gyelésének köszönhetően gördü-
lékenyen halad a munka” – nyi-
latkozta lapunknak Antunovits 
Antal, a városrész önkormányza-
ti képviselője, akit a vízrendezési 
munkák eddigi tapasztalatairól 
kérdeztünk.

Antunovits Antalt, az egyik 
legaktívabb érdi önkormányzati 
képviselőt most is az Erzsébet 
utcában értük utol, ahol épp egy 
felbontott kapubejáró helyreállí-
tását ellenőrizte. Mint mondta, 
az egyik lakó szólt neki: előfor-
dulhat, hogy nem az eredeti kapu-
bejáróját kapja vissza. A képviselő 
azonnal a helyszínre sietett.

– Ma már másodszor járok 
a területen, de ez természetes, 
hiszen kihez forduljanak az itt 
élők, ha nem az önkormány-
zati képviselőjükhöz – mond-
ja, miközben megnyugtatja az 
ingatlan tulajdonosát, hogy pon-
tosan olyan lesz az új bejáró, 
mint a régi. – Naponta keres-
nek meg ehhez hasonló gon-
dokkal, de nem csoda, hiszen 
most vagyunk a beruházás leg-
kritikusabb szakaszában: szin-
te mindenhol folyik valamilyen 
munka, de még sehol sem teljes 
a készültség. 

Miközben továbbhaladunk lefe-
lé az Erzsébet utcán, Antunovits 
Antal elmondja, hogy a munkála-
tokkal járó apróbb bosszúságok 
ellenére gördülékenyen halad a 
beruházás, melyre nagy szükség 
volt már. Az itt élők csaknem 
húszévnyi ígérgetés után már-

már letettek arról, hogy valaha 
is megoldódik a kertjeiket újra 
és újra elöntő esővíz problémája, 
mígnem a mostani önkormány-
zat végre cselekedett, és egy 
nyertes uniós pályázat keretében 
csaknem 600 milliós támogatást 
szerzett a beruházáshoz.

– Nagy volt a várakozás, és 
talán ennek is köszönhető, hogy 
az erzsébetvárosiak most kiemelt 
figyelemmel kísérik az építkezést 
– mondja a képviselő. – Aki előtt 
dolgoznak, az a kapujában állva 
figyeli a szakemberek munkáját, 
és ha valamivel nincs megeléged-
ve, vagy hibát talál, azonnal jelzi 
nekem. Vagyis az itt élők jelentik 
a beruházás „legnaprakészebb” 
kontrollját. Én kezdetétől fogva 
jó kapcsolatban vagyok a kivi-
telezőkkel, így minden kérést, 
észrevételt tolmácsolok nekik, 
hogy közösen találjunk meg-
oldást az ingatlantulajdonosok 
gondjaira. A legtöbb lakossági 
problémát sikerül orvosolnunk, 
de vannak olyan kérések is, ami-
ket figyelmen kívül kell hagy-
nunk. A kivitelezők például nem 
tudnak a tervezettnél szélesebb 
vagy mélyebb vízelvezető árkot 
építeni, hiába kérik ezt egyesek, 
arra hivatkozva, hogy előttük 
nagyobb szokott lenni a víz. Õk 

pontosan megadott terv szerint 
építik a vízelvezetőket, amelyek 
méretét hozzáértő mérnökök 
számolták ki, a terület vízviszo-
nyait figyelembe véve. Fontos 
megemlítenem azt is, hogy a 
kivitelezők nem építhetik vissza 
a közterületen a lakók által enge-
dély nélkül épített mûtárgyakat 
sem. 

Az erzsébetvárosiak mindig is 
igényesek voltak lakókörnyeze-
tükre, így joggal várják el, hogy 
az építkezések után is a megszo-
kott módon éljék mindennapja-
ikat. Antunovits Antal szerint a 
beruházás átadása után az ingat-
lanok előtti kényelmes parkolásra 
is meg lehet találni a legjobb 
megoldást. 

– Sokak problémája, hogy a víz-
elvezető árkok kialakítása miatt 
nehezebb lesz az ingatlanok előtt 
a parkolás. Többen felvetették, 
hogy lehetséges lenne-e az ingat-
lanok előtt futó árok egy szaka-
szát betonelemekkel lefedni, hogy 
a parkolás megoldható legyen. 
A kérdésben folyamatosan egyez-
tetek a kivitelezőkkel. Egyelőre 
annyit mondhatok, hogy az árkok 
betonelemekkel való befedése 
csak az uniós beruházás átadása 
után lehetséges. Ezután szakem-
berek lesznek az itt élők segítsé-
gére abban, hogy az ingatlanok 
előtt parkolókat hogyan lehet a 
legmegfelelőbben kialakítani úgy, 
hogy a vízelvezető rendszerben se 
keletkezzék kár.

Érd Erzsébetváros telepü-
lésrészének vízrendezése a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által kiírt KMOP 3.3.1/ B-2008-
0028 számú, Belterületi csa-
padékvíz-elvezetés és gyûjtés 
címû pályázat keretében biz-
tosított 597 144 000 forintos 
támogatásból valósul meg. 
A kivitelezési munkálatokat a 
EG 2009. Konzorcium végzi, 
közremûködő szervezetként a 
Pro Régió Nonprofit Közhasznú 
Kft. jár el. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

A Városháza környékén 
járva talán ma még nehéz 
elképzelnünk, hogy egy 
éven belül egy díszburkolat-
tal, vízjátékokkal, padokkal 
díszített tágas, impozáns tér 
fogad itt bennünket, ahol 
ráérősen sétálgató emberek 
élvezik a kellemes tava-
szi napsütést. A megújuló 
városközpont azonban 
már nemcsak álom, hanem 
valóság, hiszen a napok-
ban a projekthez kapcsoló-
dó befektetési lehetőségek 
ismertetése érdekében tar-
tottak fórumot a Polgárok 
Házában. 

A befektetői fórumot  –  ame-
lyen a városközponti befek-
tetési lehetőségek mellett a 
Helyi Gazdaságfejlesztési 
Stratégiához csatlakozó 
érdi befektetési portfoliót is 
ismertették – T. Mészáros 
András polgármester nyi-
totta meg, majd a Város 
Teampannon Kft. tervező 
cég bemutatta a nyertes 
pályázat látványterveit, Gál 
Gyula projektmenedzser, 
az Érdi Városfejlesztési Kft. 
ügyvezető igazgatója pedig 
ismertette a résztvevőkkel az 
érdi befektetetési lehetősé-
geket. 

Gál Gyulát a fórumot köve-
tően a városközpont reha-
bilitációjának részleteiről 
kérdeztük.

– Pontosan honnan indul 
és milyen hosszú lesz Érd 
első sétáló utcája?

– A Pelikán sétány a Béke 
tértől a Polgárok Háza és 
a Földrajzi Múzeum parkja 
mellett húzódva, a Felső utcá-
ban lévő tájházig tart, míg a 
Városháza és a Gesztelyi-ház 
között a város főtere lesz 
megépítve. A teljes projekt 
összköltsége meghaladja az 
1,1 milliárd forintot. Ebből 
820 millió uniós támogatás, 

Félidõben a vízrendezés Hamarosan megújul a Városközpont

Kell egy tér!
280 millió forint pedig önkor-
mányzati önerő. A teljes beruhá-
zásnak csak egy része a Pelikán 
sétány és a főtér kialakítása, 
mivel velük egy időben ebben a 
projektben kerülhet sor a Felső 
utca egy részének átépítésére, 
valamint a Földrajzi Múzeum és 
a Gesztelyi-ház teljes rekonst-
rukciójára is. 

– Mi lesz a sorsa a Városháza 
mögötti, jelenleg parkolóként 
funkcionáló területnek?

– Az a hely, ahol most – meg-
felelő, kiépített parkolóhelyek 
hiányában – autók parkolnak, 
nem közterület, hanem önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan, 
így a parkolóhelyek egy részét 
meg kell szüntetni, hiszen a 
Pelikán sétány itt kezdődik 
majd. Jobbról és balról azonban 
megmaradnak a parkolóhelyek, 
legalábbis mindaddig, amíg 
nem épül ki a városban egy 
megfelelő parkolási rendszer, 
amit mélygarázs létrehozásával  
vagy a felszíni vízelvezető árkok 
befedésével lehetne a jövőben 
megoldani. Persze ez már nem 
ennek a mostani projektnek a 
része lesz. A Gesztelyi-házban 
kávézó, kiállító tér és galéria 
épül.

– A Felső utcában viszont par‑
kolók is épülnek?

– Huszonhét parkolóhelyet 
terveztünk a sétány végére, a 
Felső utca felől, valamint új köz-
világítást is kap ez az utcarész, 
és a meglévő buszmegállót is át 
kell majd helyezni.

– Hogyan képzeljük el a város 
főterét?

– A tér egy része minőségi 
térburkolattal lesz ellátva, és 
a meglévő fákat is megtartjuk, 
miközben új zöldfelületeket is 
kialakítunk. Látványosnak ígér-
kezik a tervezett vízplasztika, 
illetve vízjáték és a reprezentatív 
térvilágítás is. Mindenképpen 
kulturált, kellemes időtöltés 
színterévé válhat a város főtere, 
ahová egész biztosan szívesen 
járnak majd az emberek.

– Esetleg új munkahelyekre is 
lehet majd itt számítani?

– A városközpont megújítá-
sa nem kifejezetten az anya-
gi hasznot hozó, profittermelő 
beruházások közé sorolható 
projekt, de ha közvetlenül nem 
is, közvetetten mégis hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy minél több 
befektetőt vonzzon a városba, 
hiszen ha egy település megje-
lenése vonzó, szívesebben fek-

tetnek be ott a vállalkozók is. 
Így tehát a munkalehetőségek 
száma is növekedhet, de ezt 
elsősorban a termelő beruházá-
soktól kell várnunk. 

– A sétány és a főtér alkalmat 
kínál szabadtéri rendezvények 
megtartására is…

– Hogyne, amint elkészül, 
anélkül, hogy a kialakuló új 
forgalmi rendet zavarnánk, a 
főtér bármilyen szabadtéri ren-
dezvény lebonyolítására alkal-
mas lesz, és ha az emberek 
megszokják, egészen bizto-
san meg is szeretik majd ezt a 
helyet. Mindez hozzásegíti az 
itt élőket ahhoz, hogy egyre 
inkább a sajátjuknak érezzék 
ezt a várost, ahol az otthonuk 
van, ahova hazajárnak.

– Ám amíg elkészül, próbára 
teszik a környéken lakók türel‑
mét, hiszen ha elkezdődnek az 
építkezések, lesz mit eltûrni. 
Útlezárásokra kell‑e majd szá‑
mítani?

– A jármûvel közlekedőknek 
hozzá kell majd szokni az új for-
galmi rendhez, a Budai út és az 
Alsó utca között nem lesz köz-
vetlen közlekedési kapcsolat, a 
Városháza elé nem lehet majd 
autóval behajtani, a sétány és a 
főtér is csak gyalog lesz megkö-
zelíthető. Az Alsó utca lezárását 
csak 2011 elejére tervezzük, a 
mûvelődési házig továbbra is 
lehet majd gépjármûvel közle-
kedni. 

– Mikorra várható a kivitele‑
zés kezdete?

– A közbeszerzési eljárást 
követően, ha kiválasztásra kerül 
a kivitelező, és minden az ütem-
terv szerint halad, a kivitelezés 
idén augusztus közepén kez-
dődhet el. Az átadás így 2011. 
júliusban várható.

– Mi akadályoztathatja a pro‑
jektet?

– A közbeszerzési eljárás 
elhúzódása, hiszen gyakran 
előfordul, hogy a nem nyertes 
pályázók fellebbezése késlel-
teti a kivitelezés kezdetének 
időpontját. Bízunk benne: 
néhány hónapon belül arról 
számolhatunk be, hogy már 
elkezdték építeni az új város-
központot!

 Bálint Edit 

Gál Gyula: Augusztus közepén 
elkezdõdhetnek a kivitelezési munkák
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Antunovits Antal: a nehézségek 
legtöbbje megoldható a helyszínen


