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Más településekhez hasonló-
an Érden is egyre komolyabb 
gondokat okoz a felgyûlt bel- 
és csapadékvíz. Az utóbbi pár 
évben a város olyan területein, 
magasabb pontjain is vizesed-
nek a pincék, emésztők, ahol 
korábban soha. Egyes mélyeb-
ben fekvő részeken évek óta 
küzdenek a vízzel – például 
Erzsébetvárosban, ahol az uniós 
támogatással megvalósított víz-
elvezető rendszer oldotta meg 
a gondokat. Ilyen az érdlige-
ti Nyitra, illetve Nyárád utca 
azon szakasza is, amelyet egyik 

oldalról a vasúti töltés, másikról 
a Sárd utca határol. Januári szá-
munkban már írtunk róla: a két 
utcában rendkívül rossz álla-
potban voltak az árkok, ame-
lyek ráadásul nem csatlakoztak 
a Sárd utca vízgyûjtőjéhez, így 
a felgyûlt víz nem tudott hová 
elfolyni. 

A mélyen fekvő terület kert-
jeiben megjelentek a pocsolyák 
– sőt, tavak –, a házfalak átvi-
zesedtek, a pincék, emésztők, 
vízóraaknák megteltek vízzel 
a tavaszi-őszi esőzések után. 
Nemcsak a lakók, de Kopor 

Vízelvezetés Érdligeten:  
eltûntek a tavak, pocsolyák
Megépült az új vízelvezetõ rendszer a Nyitra és a 
Nyárád utcában. E mélyen fekvõ területen élõknek 
korábban sok gondot és kárt okozott a talajvíz – most, 
hogy megoldódott a lehulló csapadék elvezetése a 
Sulák patakba, várhatóan a nagy esõzések után sem 
telnek meg vízzel a pincék, nem nedvesednek át a 
falak. Persze ehhez szükség van arra is, hogy az új 
árkokat ne temessék be, hanem tisztán tartsák, és 
lehetõleg ne ide vezessék a lakók az ereszcsatornán 
lefolyó vizet. Utóbbira sajnos már van példa.

Tihamér, a választókerület 
képviselője is sürgette a meg-
oldást: februárban, amint az 
időjárás lehetővé tette, mindkét 
utca egy-egy oldalán kitisztítot-
ták, kimélyítették a helyenként 
betemetett, elhanyagolt árkot, 
helyreállították az eltömődött 
átereszeket és megoldották az 
árkok csatlakozását a Sárd utcai 
vízelvezetőhöz is, amit szintén 
újraépítettek. A munkálatok 
április elejére befejeződtek, lap-
zártánkkor már csak a Nyárád 
utca, Sárd utca kereszteződé-
sében található Körönd helyre-
állítása zajlott.

– Nagyon örülünk, hogy meg-
oldódnak a gondjaink. Most, 
hogy az árok már el tudja vezet-
ni a vizet, megszüntek a pocso-
lyák, eltûnt a szomszédból a 
„kerti tó” – mondta lapunknak 
Deák Andrásné, aki januárban 
még arról beszélt, hogy föld-
be ásott lyukas hordókból kell 

kiszivattyúzniuk a felgyûlt 
belvizet. Deákné a Nyitra utca 
azon oldalán lakik, ahol hely-
rehozták az árkot – a szemközti 
oldalon élők közül sokan úgy 
vélték, hogy az ő problémáikat 
csak az oldaná meg, ha előt-
tük is új árok épülhetne. Erre 
azonban jelenleg nincs forrás; 
a keret arra volt elég, hogy az 
úttest alatt a két árkot összekös-
sék egymással, egyes betemetett 
szakaszokat pedig újraássanak. 

Kopor Tihamér, a választóke-
rület képviselője úgy véli: a csa-
tornázás is javítani fog a helyze-
ten, hiszen az emésztőkből nem 
szivárog majd több folyadék a 
földbe. Mint elmondta, a vízel-
vezetést nagyban segíti majd az 
a beruházás is, ami a vasútvonal 
fejlesztése során, pár éven belül 
valósul meg: a tervek szerint azt 
az átereszt, ami a Sulák patak 
vizét vezeti át a vasúti sínek 
alatt, kiszélesítik, a patakmed-

ret pedig kitisztítják. Ezek a fej-
lesztések várhatóan segítenek 
abban, hogy az itt élőknek ne 
kelljen vizes falak közt élniük 
és a pocsolyákat kerülgetni a 
kertjeikben. Látogatásunkkor, 
április közepén a lakók nem 
panaszkodhattak – inkább 
locsolni kellett a kertet, sem-
mint szivattyúzni a belvizet. 

– Meg lehet nézni a vízóra-
aknát, máskor tele van vízzel, 
most visszahúzódott, ami per-
sze nem csoda, hiszen száraz 
az idő. Majd egy kiadósabb eső 
után elválik, hogy az új árok 
mennyit javít a helyzeten – véle-
kedett az egyik lakó.

Az új vízelvezető rendszert 
T. Mészáros András is meg-
tekintette még április elején. 
A polgármester elmondta: a 
lakók jelezték, hogy a terüle-
ten sok megoldásra váró feladat 
van, ám – mint a polgármester 
hangsúlyozta – ezek megva-
lósítása sajnos nem szándék, 
hanem pénz kérdése; elsőként 
a legsürgetőbb gondokat kell 
orvosolni.

– Remélem, hogy az új víz-
elvezető rendszernek köszön-
hetően egy-egy csapadékosabb 
időszakot követően nem jönnek 
elő a régi problémák a Sárd 

utca környékén – mondta T. 
Mészáros András, és köszönetet 
mondott a vízelvezetési munká-
latokat végző ÉKF-nek, illetve a 
választókerület képviselőjének, 
Kopor Tihamérnak, aki szorgal-
mazta, segítette a vízelvezetési 
gondok megoldását. 

– Fel kell hívnom a figyelmet 
arra is: a lakóknak az ingat-
lanjuk előtt futó árokszakaszt 
kötelességük tisztán és rendben 
tartani. Sokan ezt nem tették 
meg, sőt, az árkokat betemet-
ték, eltüntették. Kérem az ingat-
lantulajdonosokat, a jövőben 
figyeljenek oda erre – zárta sza-
vait a polgármester. 

Talán arra is fel kellett volna 
hívnia az itt élők figyelmét, hogy 
az utcai árok nem arra szolgál 
– miként a csatornázott helye-
ken a csatorna sem –, hogy a 
házak ereszeiből lecsorgó vizet 
elvezesse. Ezt önkormányzati 
rendelet tiltja, hiszen az árko-
kat nem arra méretezik, hogy 
elszállítsák az ingatlanokon is 
felgyûlő vizet, csupán a közte-
rületi csapadék elszikkasztásá-
ra, vezetésére. Arra is van példa 
Érden, hogy a szakszerûtlen 
kivezetések miatt az árok fala 
tönkrement. 

 Ádám Katalin

Az elfolyni nem tudó bel- és csapadékvíz e régi ház falán látható nyomot 
hagyott
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Betonozott árok vezeti el a csapadékot a Sulák patak medrébe

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

Fedezze fel Budapest 
és a Dunakanyar szépségeit 

a MAHART hajóinak fedélzetén
A változatos és különleges igényekhez igazodó 
MAHART PassNave Személyhajózási Kft. számos 
hajózási lehetőséget nyújt a Dunán feltöltődni vágyó 
magyar és külföldi turisták számára. Változatos fővárosi 
programjaival és a Dunakanyar szépségeit felfedező 
útjaival remek kikapcsolódást biztosít a pihenni szán-
dékozó utasoknak.

Ha csak néhány órát szeretnének dunai hajózással 
eltölteni, akkor a Zenés-táncos esti sétahajó tökéletes arra, 
hogy élvezzék a fedélzetről szemük elé táruló gyönyörűen 
kivilágított, éjszakai Budapest lenyűgöző látványát. A 
hajón élő zene és svédasztalos vendéglátás fogadja a ven-
dégeket, megteremtve a felejthetetlen este kellemes han-
gulatát.

Kellemes és kényelmes egyórás útjai során a Duna 
Corso városnéző sétahajó a Margit hídtól a Lágymán-
yos hídig kalauzolja a magyar és külföldi utasokat a 
főváros part menti látványosságai között, melyekről 
11 nyelven nyújtanak tájékoztatást. A járat különleges-
sége, hogy naponta 10-13 alkalommal is indul, ezért 
annak is kiváló választás, aki az esti fényekkel kivi-
lágított Budapestet szeretné megtekinteni.

A Budapest – Visegrád – Pozsony – Bécs szárnyas-
hajójárat igen nagy népszerűségnek örvend az utasok 
körében, mely igazán különleges élményt nyújthat mind-
azok számára, akik a szokásostól eltérő módon szeretnék 
megközelíteni ezeket a városokat.

További információ: www.mahart.info


