
– Milyen forgalmi változások-
ra kell számítani a kivitelezés 
során?

– A kivitelezés során igyek-
szünk a lehető legkevesebb 
zavarással megoldani a mun-
kákat. A mellékutcák esetén a 
munkaterület közvetlen környe-
zete lesz csak lezárva a forgalom 
elől. A főbb útvonalakon részle-
tes forgalomtechnikai terv alap-
ján készítjük el a korlátozáso-
kat, tereléseket, és a forgalmat, 
ha erről a forgalomtechnikai 
terv másként nem rendelkezik, 
fél pályán biztosítjuk. Ezekről 

a helyi médián keresztül is hírt 
fognak kapni az érintettek. 

– Ugyan nem tartozik szoro-
san a hálózatépítéshez, de mit 
lehet tudni a szennyvíztisztító 
kivitelezéséről, amelyet szintén 
a konzorcium tagjai végeznek?

– Az érdi tisztító esetén meg-
vannak a jogerős engedélyek, 
és aki arra jár, láthatja, hogy az 
új teleprész munkái is elkez-
dődtek. A terveknek megfele-
lően haladnak a kivitelezéssel, 
hogy amire a hálózatból érkező 
szennyvizet fogadni kell, megle-
gyen a tisztítókapacitás is.   
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Szeptember 6-án megkezdőd-
tek a csatornafórumok, azzal a 
céllal, hogy a lakosságot tájé-
koztassák a munkálatok rész-
leteiről, a lakókörnyezetükben 
várható ideiglenes változásokról 
és a későbbi teendőkről. 

T. Mészáros András polgár-
mester múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján beszámolt az idő-
pontokról és a helyszínekről. 
Lapunk megjelenéséig három 
fórumot tartottak a kivitelező, 
illetve a társulat képviselői (az 
Érdligeti, a Gárdonyi és a Kőrösi 
iskolákban), szeptember 15-én, 
megjelenésünk napján pedig 
ismét a Gárdonyi iskolába várják 
az érdeklődőket 18 órai kezdet-
tel. A csatornatársulat képvise-
lői mellett jelen lesznek az 1-es 
és a 3-as részvízgyûjtő kivite-
lezői (Swietelsky Magyaroszág 
Kft. és Duna Aszfalt Kft.) is. 
A leginkább érintett terület 
Tusculanum híres ember nevû 
utcái, illetve a fiú nevû utcák.

Szeptember 20-án, ked-
den 18 órától a Teleki isko-
lában a 3-as részvízgyûjtő 
(Fenyves Parkváros) és a 6-
os részvízgyûjtő (Parkváros, 
Fenyves Parkváros) lakosságá-
nak nyújt majd tájékoztatást a 
Duna Aszfalt Kft., a Közgép Zrt. 
és az Euroaszfalt Kft., szeptem-
ber 22-én délután 6 órai kezdet-
tel pedig a nevelési tanácsadó-
ba várják az 1-es részvízgyûjtő 
(Ófalu, Újfalu) területén élőket. 
Itt a Swietelsky Kft. képviselője 
számol majd be a várható mun-
kálatokról az érdeklődőknek. 
(A pontos időpontokat az Érdi 
Újság, illetve a város és a csa-
tornatársulat honlapja folyama-
tosan közli.)

– Az első etapban az indulás-
sal foglalkozunk; azzal, hogy 
minél több helyen, minél jobb 
tájékoztatással és minél hama-
rabb el tudjon indulni a kivi-
telezés. Természetesen ez sok 
adminisztratív és egyéb kötele-

zettséggel is jár, a közútkezelői 
hozzájárulás megszerzésétől 
kezdve az útfelbontási enge-
délyig. Mivel a közterületek 
tulajdonosa az önkormányzat, 
a polgármester jóváhagyása is 
kell a munkálatok elindításá-
hoz. A magam részéről eddig 
több mint kétszáz hozzájáru-
lást írtam alá – tette hozzá T. 
Mészáros András, hangsúlyoz-
va: természetesen a későbbiek-
ben is szerveznek lakossági 
fórumokat, hogy az érintettek 
tájékoztatása minél pontosabb 
és részletesebb legyen.

T. Mészáros András szót ejtett 
a szeptember 3-i utcabálról is, 
amelyen 10-15 ezer ember vett 
részt.

– Ki kell emelni, hogy a ren-
dezvényen nem történt rend-
bontás, az ide látogatók béké-
sen és jól szórakozhattak – tette 
hozzá a polgármester, aki elné-
zést kért a környéken élőktől a 
zaj miatt.

Segesdi János alpolgármester 
egy nemrég lezajlott akcióról 
számolt be a sajtótájékoztatón. 
Mint arról már az Érdi Újságban 
is beszámoltunk, a Karmel 
International Alapítvány az 
Érdligeti Általános Iskolának 
felajánlott 32 tanteremnyi, öt 
évnél nem régebbi iskolabútort, 
amelyet azonban egy holland 
iskolából kellett Érdre szállítani 
– utóbbiról az érdi önkormány-
zat gondoskodott. A magyar 
csoport kiutazása, a leszere-
lés és a hazaszállítás költsége 
mintegy hatezer euróra rúgott. 
A delegációt Segesdi János 
vezette. Mint most elmondta, 
egy hetük volt összesen a lesze-
relés, szállítás megszervezésé-
re, illetve az utazásra.

– Nagyon köszönjük a szü-
lőknek, a pedagógusoknak és 
az ÉKF-nek a bútorok fogadá-
sa kapcsán nyújtott segítséget, 
hiszen a termeket, ahová az 
új eszközök kerültek, ki kel-
lett üríteni. Az évnyitó után 
a diákok azonnal birtokba 
vehették a Hollandiából érke-
zett bútorokat; reméljük, a 
pozitív környezeti változá-
sok azzal járnak majd, hogy 
a gyerekek jobban vigyáznak, 
figyelnek környezetükre. Ezek 
a négy-ötéves bútorok sérülés-
mentesek; a holland tanulók 
láthatóan megbecsülték őket, 
ami sajnálatos módon nálunk 
még nem divat. Gondoljunk 
csak a nemrég kihelyezett, de 
már megrongált, tönkretett 
utcatáblákra. Nem könnyû az 
emberek tudatát átformálni, 
de reméljük, hogy a környe-
zet kulturálttá tétele meghozza 
a későbbiekben ezt az ered-
ményt is, és mindenki magáé-
nak érzi nemcsak a saját, de 
a város tulajdonát is – zárta 
szavait az alpolgármester. 

Az Érdi Újság kérdésére, hogy 
a Kálvin téren meddig lesz még 
ideiglenes a buszmegálló, és 
mikor állítják helyre a régit, T. 
Mészáros András elmondta: a 
régi rend tavaszra áll majd hely-
re, de az ideiglenes megállót 
is igyekeznek a közeljövőben 
kényelmesebbé tenni, padok, 
szemétgyûjtő kihelyezésével.

 Ádám Katalin

Tizenötezer résztvevõvel, rendbontás nélkül zajlott az utcabál

Csatornázás: lakossági fórumok városszerte
A csatornázási lakossági fórumok menetérõl, idõpontjairól számolt be T. Mészáros 
András polgármester szokásos szerdai sajtótájékoztatóján. Elmondta azt is, hogy 
a Kálvin téri ideiglenes buszmegálló körülményeit a közeljövõben javítani fogják. 
Megtudhattuk továbbá, hogy az idei utcabál rendbontás nélkül, mintegy 10-15 ezer 
ember részvételével zajlott le, és a Hollandiából kapott 32 tanteremnyi bútort már 
birtokba vették az érdligeti iskola tanulói.

Hamarosan kényelmesebbé teszik az ideiglenes buszmegállót a Kálvin téren. Az eredetit várhatóan tavaszra állítják helyre

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Kérdéseinket ezúttal Kalicz 
Lászlónak, a KEA Konzorcium 
érdi projektvezetőjének tettük 
fel.

– Hol tartanak a csatornaháló-
zat kivitelezési munkái?

– A szerződés aláírása óta 
kiválasztottuk az úgyneve-
zett „nulladik ütem” utcáit, 
ezen a területen megtörténtek 
az előzetes közmûfeltárások 
is. A kiviteli terveket a terve-
ző folyamatosan készíti, majd 
ezeket a közmûszolgáltatókkal 
és a mérnökszervezet képvi-
selőjével jóvá kell hagyatnia. 
A szabályok nagyon világosak: 
a közmûcégekkel egyeztetett 
és általuk jóváhagyott kiviteli 
tervek nélkül nem lehetséges 
a munkakezdés. A korábban 
már egyeztetett tendertervek-
nek kiviteli tervvé való átdol-
gozása, áttervezése után újbóli 
engedélyeztetési eljáráson kell 
átesniük. Ezt az engedélyezési 
eljárást rendkívül hosszú ügy-
intézési határidővel vállalják a 
társközmûvek képviselői, emiatt 
az utcákban való munkakezdés 

időpontja némileg elhúzódik. 
De ígérjük, hogy a kezdeti idő-
szak akadozó munkakezdése 
után a kivitelezés felgyorsul, és 
gördülékenyebben fog menni.

– Mikor lehet többet tudni a 
következő (első, második, továb-
bi) ütemek utcáiról? Az ott lakók 
mikor fogják megtudni, mikor 
kerülnek sorra?

– Amint a nulladik ütem 
kiviteli terveit elkészítették és 
egyeztették, tervezőink azonnal 
neki is látnak a következő üte-
meknek. A lakók nem is fogják 
észrevenni, mikor záródik a nul-
ladik és mikor kezdődik az első 
ütem, mert ez csak a tervezési 
dokumentumok szintjén válik 
külön. A valóságban ahogyan 
befejezték az egyik utcát, mind-
járt következik a másik. Amint 
lehetséges, a következő ütemek 
utcáinak nevét is közölni fogjuk 
úgy, hogy a szennyvízcsatorna-
építéssel érintett lakók a kivite-
lezési munkák megkezdése előtt 
minimálisan két héttel már érte-
süljenek arról, ha az utcájukba 
építést tervezünk. 

Kérdések a kivitelezõkhöz

Hol tart a csatornázás?
A továbbiakban interjúsorozatban számolunk be arról, 
hogy hol, mi várható a szennyvízcsatorna-hálózat épí-
tési munkái során, és természetesen az illetékeseket 
arról is kérdezzük, hogy hol tartanak a munkák. 

Kalicz László, az Érd-Kelet területen dolgozó KEA Konzorcium projektvezetõje


