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A nagy mennyiségû csapadék és 
a hirtelen jött melegedés követ-
keztében  országszerte  jelentős 
gondot okoz a belvíz, már most, 
tél  derekán  is.  Érd  sem  kivétel 
–  több  helyen  felgyûlik  a  víz  a 
kertekben,  fenyegetve  a  pincé-
ket, túlcsordítva az emésztőket, 
míg  másutt  az  utca  vált  sár-
tengerré.  Mivel  a  belvízhelyzet 
tavaszra  tovább  romolhat,  az 
önkormányzat  felhívással  for-
dult a lakossághoz, hogy tudato-
sítsa: az ingatlanokon, az azok-

hoz  tartozó  járdaszakaszon  a 
lakosságnak  kell  gondoskodnia 
a  csapadékvíz  elvezetéséről, 
szikkasztásáról,  illetve  a  járda 
menti  árkok  tisztán  tartásáról, 
hogy  azok  alkalmasak  legye-
nek  a  víz  elvezetésére.  Fentiek 
elmulasztása  bírságot  vonhat 
maga után. 

– A város felkészült arra, hogy 
minden segítséget megadjon az 
érdi  polgároknak,  ha  vészhely-
zet állna elő, legyen szó homok-
zsákokról,  szivattyúkról,  vagy 

mûszaki  segítségről  –  mondta 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András polgármes-
ter,  hozzátéve:  az  önkormány-
zat  már  tájékoztatta  a  Közép-
Dunavölgyi  Környezetvédelmi 
és  Vízügyi  Igazgatóságot,  hogy 
az  Érden  kialakuló  belvízhely-
zet milyen  lépéseket  tesz szük-
ségessé, és arról is, hogy milyen 
pénzügyi igény lenne az árkok, 
csatornák,  vízelvezető  rendsze-
rek tisztítására. 

– Mintegy egymilliárd forintra 
lenne  szükségünk  ahhoz,  hogy 
tavaszra  ne  következzen  be 
súlyos  belvízhelyzet,  illetve  a 
későbbiekben  ne  fordulhassa-
nak elő ilyen gondok – jegyezte 
meg T.  Mészáros  András, hoz-
zátéve: Érden a vízelvezető árok 
egy  részét  betemették,  helyre-
állításukkal,  tisztításukkal  a 
lakosság nem foglalkozott. 

– Felhívásunkban arra szeret-
nénk  rámutatni,  hogy  a  házak, 
kertek  épségének  megőrzése 
tekintetében  a  lakosságnak  is 
van  kötelessége,  nemcsak  az 
önkormányzatnak.  Reméljük, 
a  felhívásnak  foganatja  lesz, 
és  a  későbbiekben  forrásokat 
is  tudunk  arra  fordítani,  hogy 
a  rendkívüli  időjárási  helyzet 
miatt  ne  következzék  be  állag-
romlás – zárta szavait a polgár-
mester.

Vannak  azonban  olyan 
utcák,  ahol  az  árkok  kitisztítá-
sa  mellett  egyéb  tennivalók  is 
vannak,  mivel  a  víznek  nincs 
hova elfolynia – ilyen például a 
Nyitra utca azon része, amelyet 

egyik  oldalról  a  vasúti  töltés, 
másikról a Sárd utca határol. Itt 
nemcsak az árkokban gyûlt fel a 
víz, hanem a kertekben, pincék-
ben is. A lakók szerint a legfőbb 
probléma  az,  hogy  a  Sárd  utca 
csatornázásakor – ami nyolc-tíz 
éve történt – a Nyitra utcai árkot 
lezárták, a felgyûlt víz nem tud 
hová elfolyni. 

–  A víznek  egyik  oldalon  a 
vasúti  töltés állja útját, a másik 
oldalon  pedig  a  Sárd  utca.  Ha 
lenne összeköttetés a Sárd utcai 
árokkal,  azon  keresztül  a  víz 
lefolyhatna  a  Sulák-patakba, 
mint ahogy ez évekkel ezelőtt is 
történt.  Most  azonban  a  Nyitra 
utcai  árkokban,  kertekben 
gyûlik  fel.  A problémát  súlyos-
bítja,  hogy  beépítették  a  Duna 
utca  melletti  nádas-mocsaras 
területet is, ami régen szikkasz-
tóként  mûködött  –  mutatta  az 
egyik lakos, Deák Andrásné, aki 
lapunk munkatársát végigvezet-
te a kertjén is: a gyepen, a bok-
rok tövében tócsákban állt a víz, 
a  talaj  pedig  olyan  süppedős 
volt, mintha vízparton járnánk.

–  Olyan  a  kertünk,  mint  az 
ingovány.  Lyukas  hordókat 
ástunk  le  a  földbe,  onnan  szi-
vattyúzzuk  ki  a  vizet.  Nézze 
meg, a szomszéd kertje félig víz 
alatt  áll,  már  nyár  óta.  Ennyi 
vizet  hova  is  szivattyúznának 
el,  a  sehová  se  vezető  árok-
ba?!  –  tette  fel  a  kérdést  Deák 
Andrásné. 

A sehová nem csatlakozó árok 
egyébként  jelenlegi  állapotában 
akkor  sem  tudná  elvezetni  a 

Szükség van a lakosság munkájára is

Jön a belvíz!
A tavasz beköszöntével komoly belvízgondokra lehet 
számítani Érden is. A védekezés megszervezése 
elkezdõdött, az illetékes hatóságot is értesítették arról, 
mekkora pénzösszeg kellene a sikeres megelõzéshez. 
A Helyi Védelmi Bizottság felhívásban figyelmeztette a 
lakosságot arra, hogy az ingatlanok elõtti árkok, átere-
szek tisztán tartása a tulajdonosok feladata. 

vizet, ha lenne hova – a kocsibe-
állók  alatti  átereszek  láthatóan 
nagyon rossz állapotban vannak, 
a fedetlen részeket ágnyesedék, 
sóder  borítja.  Deák  Andrásné 
szerint  amíg  az  ároknak  nincs 
meg  a  valódi  funkciója,  mert 
nincs hová elvezetnie a vizet, a 
lakókon sem lehet számon kérni 
kötelességüket.  –  A megoldás 
egy  olyan  új  árok  kialakítása 
lenne, aminek van csatlakozása. 
Ezt  követően  pedig  keményen 
szankcionálni  kellene,  ha  vala-
ki  az  előtte  futó  szakaszt  nem 
tartja  rendben  –  fûzte  hozzá  a 
Nyitra utcai asszony. 

A megoldásra  nem  kell  már 
soká  várni;  Kopor Tihamér,  a 
választókerület  képviselője 
lapunk  kérdésére  elmondta: 
az  Érdi  Közterület-fenntartó 
Intézmény (ÉKF) már megkezd-
te  a  munkálatokat,  és  az  idő 
enyhülésével  rendbehozzák  a 
Nyitra  utca  ezen  szakaszán  a 
teljes  árokrendszert,  megoldva 
a  Sárd  utcai  árokhoz  történő 
csatlakozást is.

– Sajnos, nem elég megoldani 
a  víz  továbbvezetését;  mert  a 
Nyitra utcai árok olyan állapot-
ban van, hogy több helyen újra 
kell  ásni,  az  átereszeket  pedig 
ki kell tisztítani, hogy a víz aka-
dálytalanul  elfolyhasson  –  tette 

hozzá  Kopor  Tihamér,  aki  sze-
rint  a  lakosságban  tudatosítani 
kell,  hogy  az  árkok  szabadon 
és tisztán tartása nemcsak érde-
kük, de kötelességük is.

A városban  jelentkező  bel-
vízgondok  zöme  korábban 
Erzsébetvárosban jelentkezett – a 
vízrendezési projektnek köszön-
hetően  azonban  most  már  nem 
látni  elöntött  telkeket,  sárban 
fuldokló  utcákat.  T.  Mészáros 
András kérdésünkre elmondta: a 
vízelvezető rendszer kielégítően 
mûködik; kisebb hibák akadnak, 
ezeket garanciálisan javítja majd 
a kivitelező.

A rendkívül csapadékos időjá-
rás  miatt  azonban  a  belvízgon-
dok  egész  Érd  területét  érint-
hetik,  megoldásuk  az  idei  költ-
ségvetés  fontos  forrásait  leköti 
majd – várhatóan kevesebb pénz 
jut például az utak tavaszi hely-
reállítására,  mint  tavaly.  Mint 
ismert,  az  érdi  választókerüle-
teknek  minden  évben  rendel-
kezésükre  áll  egy  hat-hat  mil-
lió  forintos  keret,  amit  az  akut 
problémák  megoldására  fordít-
hatnak. A városvezetés idén arra 
kéri a választókerületeket, hogy 
a rendelkezésükre álló hatmillió 
forintot  a  vízelvezetési  problé-
mák kezelésére költsék. 

  Ádám Katalin

A Nyitra utcai árok egyik végét vasúti töltés, a másikat aszfaltút zárja le 
– a választókerület képviselõje már intézkedett, hogy az árkot megnyissák 
és kitisztítsák

Ez a csatorna az utca két végén le van zárva, nincs hová folynia a víznek 
– amúgy sem tudna az átereszek rossz állapota, a sok törmelék, nyese-
dék miatt
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