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Befejeződött Erzsébetváros víz‑
rendezése. A februártól szep‑
temberig tartó munkálatok 
során összesen 9 kilométer csa‑
padékvíz‑elvezető hálózat épült 
meg, ebből 6,3 kilométer nyílt, 
illetve burkolt árok, 2,7 kilomé‑
ter pedig zárt betoncsövekből 
épült. Ezen felül 2,8 kilométeres 
drainhálózatot építettek ki, elhe‑
lyeztek egy átemelőt és meg‑
építettek három hordalékfogót. 
A csaknem 700 millió forintos 
beruházás EU‑támogatásból és 
a város által biztosított önerőből 
valósulhatott meg.

– Több évtizedes problémát 
oldottunk meg Erzsébetváros 
vízrendezésével, hiszen már 
1943‑ban is sürgették az e terü‑
leten élők a talajvízszint csök‑
kentését – mondta T. Mészáros 
András a RÁVNA hétfői projekt‑
záró rendezvényén. – A helyzet 
tovább romlott a lakótelep fel‑
húzásával, a szakszerûtlen fel‑
töltésekkel. A 6‑os, illetve az 
M0‑ás elkerülő útjának megépí‑

tése szintén hátrányokkal járt 
e tekintetben. Sikeres pályáza‑
tunk folytán most lehetőségünk 
nyílt a probléma megoldására, 
és reméljük, az új rendszer 
megszabadítja az itt élőket eddi‑
gi gondjaiktól. A vízelvezető 
hálózat elkészült, a járdaszinte‑
zéseket, egyéb kiegészítő mun‑
kákat pedig tavasszal elvégez‑
zük – tette hozzá T. Mészáros 
András, aki köszönetet mondott 
a kivitelezőnek, a projektben 
részt vevő munkatársaknak, 
illetve az érintett terület lakos‑
ságának. 

– Köszönjük a lakók türelmét, 
hiszen ez a nagy munka minden 
egyes itt élőt terhelt. Arra kérek 
mindenkit, továbbra is tegyék 
meg észrevételeiket, mondják 
el panaszaikat, és azon leszünk, 
hogy a problémákat orvosoljuk 
– zárta szavait a polgármester.

Solymosi Tamás, a kivite‑
lezést végző Euroaszfalt Kft. 
projektmenedzsere beszámolt 
a több hónapos munka fázisai‑

ról, nehézségeiről. Mint mond‑
ta, több probléma is jelentke‑
zett a kivitelezés során – ezek 
egyike a közmûkiváltás volt. 
– A rendkívül csapadékos időjá‑
rás is jelentős mértékben hátrál‑
tatta a munkát, a május gyakor‑
latilag kiesett a kivitelezésből 
– jegyezte meg Solymosi Tamás, 
aki az átalakításokat képekkel 
illusztrálta, bemutatva az erede‑
ti állapotot és az elvégzett mun‑
kát egyaránt. Mint megjegyezte: 
ez nagy és nehéz feladat volt, 
ami igénybe vette a lakosság 
türelmét, ám ez még csak a kez‑
det – Érden hamarosan elkezdő‑
dik a szennyvízberuházás, ami 
jóval nagyobb kaliberû feladat 
lesz. Mint T. Mészáros András 
is megjegyezte: míg most egy 9 
kilométeres hálózat épült meg, 
a szennyvízberuházás során 
252 kilométer csatorna kerül 
lefektetésre, plusz 115 kilomé‑
ter bekötőszakaszokból. 

– Ha Erzsébetváros vízrende‑
zését meg tudtuk oldani, akkor 
a szennyvízprojektet is meg 
fogjuk – hangsúlyozta a polgár‑
mester, hozzáfûzve: 2012 végén 
Érd teljes egészében csatorná‑
zott lesz.

Antunovits  Antal, 
Erzsébetváros önkormányzati 
képviselője köszönetet mondott 
az elvégzett munkáért, egyben 
kérte, hogy az utolsó simítások 
se maradjanak el. – Köszönettel 
tartozunk az itt élőknek is, akik 

tûrték a nehézségeket. Megérte, 
hiszen láthattuk: a rendszer 
kiállta a próbát az elmúlt napok 
esőzései során – fûzte hozzá 
Antunovits Antal.

Bartos Csilla, az Érdi 
Környezetvédő Egyesület elnö‑
ke beszédében az összefogás 
fontosságát és erejét hangsú‑
lyozta: mint mondta, ez a pro‑
jekt nem valósulhatott volna 
meg, ha a lakók nem szorgal‑
mazzák folyamatosan. 

– A civil erő, az emberek 
tenni akarása rendkívül fon‑
tos. Tudatosítani kell az embe‑
rekben, hogy igenis tudnak 
tenni saját és környezetük 
érdekében – jegyezte meg 
Bartos Csilla. 

– A civil kezdeményezésre 
nagyon nagy szükség van, de 
ahhoz, hogy eredmény történ‑
jen, fogadókészség is kell – fûzte 
hozzá a fentebb elhangzottak‑
hoz Segesdi János alpolgármes‑
ter, utalva arra: az előző város‑
vezetők ígéreteket ugyan tettek 
a hozzájuk forduló lakóknak, 
megoldás azonban nem szüle‑
tett a problémára – mostanáig. 

– A vízelvezető rendszer elké‑
szült, a munka azonban még 
nem fejeződött be, sőt, most jön 
a dandárja, hiszen kezdődik az 
átvétel. Lépésről lépésre végig 
kell vizsgálni a kilenc kilomé‑
teres szakaszt, és az esetleges 
problémákat meg kell oldanunk. 
Meg is fogjuk, hiszen mindnyá‑

RÁVNA: elkészült a rendszer, jön az átvétel

Az utcarendezés,  
a járdajavítás sem marad el
Elkészült  Erzsébetváros  vízelvezetõ  rendszere,  ami 
kiállta  az  elsõ  próbát,  a  kora  õszi  nagy  esõzéseket.  
Mint  a  hétfõi  projektzáró  rendezvényen  elhangzott: 
a  munka  még  nem  fejezõdött  be,  hiszen  a  rendszer 
átvételéhez  méterrõl  méterre  át  kell  nézni  a  kilenc 
kilométeres hálózatot, és meg kell oldani az esetleges 
problémákat.  Az  utolsó  simításokat  –  mint  például  a 
járdaszintezések – tavasszal végzik majd el.

junk közös érdeke, hogy az itt 
lakók otthonosabban, rendezett 
körülmények között tudjanak 
élni – hangsúlyozta Segesdi 
János.

A projektzáró rendezvény 
befejező aktusaként pohárkö‑
szöntőt mondott az az erzsé‑
betvárosi lakos, aki évtizedek 

óta minden lehetséges fórumon 
a RÁVNA vízrendezését szorga‑
mazta. Mint Ba István fogalma‑
zott: végre találkozott a szándék  
és a lehetőség, és több évtizedes 
halogatás után megoldódhat‑
nak Erzsébetváros vízelvezetési 
gondjai.

 Ádám Katalin

Koccintással ünnepelték a kész rendszert. Képünkön (balról jobbra)  
Antunovits Antal képviselõ, Solymosi Tamás projektmenedzser (Euro
aszfalt Kft.), Segesdi János alpolgármester, Bartos Csilla elnök (Érdi 
Környezetvédõ Egyesület), Ba István erzsébetvárosi lakos, T. Mészáros 
András polgármester
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Október 3-án vasárnap 

 ÉTELOSZTÁST   
szervezünk 

a Holló utcai nappali melegedőben 
(Érd, Holló utca 3. - Bagoly utcából 

balra az első kis utca).

Gyermekes családokat,  
nyugdíjasokat is szeretettel várunk!!

Az ételosztást rendszeresen 
minden hónap első vasárnapján tartjuk.

Az ételosztást magánszemélyek végzik 
az ADRA 

(Adventista Fejlesztési és Segély 
Alapítvány) támogatásával!

06-20/367-3099

Köszönet az egy százalékért
A Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodájának 
Hétszinvirág Alapítványa  (adószáma: 
18683040-1-13) köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik 2009. évi adójuk 1%-át az 
alapítványnak ajánlották fel . Az így befolyt 
összegből, mely 171.678 Ft, az   óvoda gyer-
mekeinek részére fejlesztő játékokat kívá-
nunk  vásárolni. 

 Pócsiné Sivák Erzsébet,  a kuratórium elnöke

A Szent Flórián tűzvédelmi Alapítvány köszö-
netét fejezi ki mindazoknak, akik 2008. évben 
befizetett jövedelemadójuk egy százalékát az 
alapítványnak ajánlották fel. A felajánlások 
alapján 302 753 Ft, azaz háromszázkétezer-
hétszázötvenhárom Ft. került az alapítvány 
részére átutalásra. A pénz teljes egészében 
Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága 
támogatására lett fordítva.               

köszönettel: Alapítvány kuratóriuma


