
XXI. évfolyam, 2011. október 6.Érdi Újság4

Sorozatunkban ezúttal a közel-
jövőben várható változásokról 
az Érd DSS Konzorcium pro-
jektvezetőjét, Bognár Józsefet 
kérdeztük.

– Mire számíthatnak a csa‑
tornaépítéssel érintett lakók a 
forgalom szempontjából?

– A kivitelezés nulladik üte-
mében megvalósuló szenny-
vízcsatornák a térség közle-

kedésének minél kisebb zava-
rása érdekében ütemezve, 
szakaszonként épülnek meg. 
A forgalom előli elzárásra csak 
az építés alatti szakaszok kerül-
nek. Az építéstechnológiai 
szempontoknak megfelelően 1-
6 építési szakaszolást alakítunk 
ki. A hálózati szereppel nem 
bíró lakóutcák építése idejére 
általánosan alkalmazható típus 
csomóponti korlátozási tervek 
alapján rendeltük meg a forga-
lomtechnikát. A zömében bur-
kolat nélküli utcák tengelyében 
épülő csatorna az építés ideje 
alatt a közlekedést nagy mér-
tékben nehezíti, így az egyes 
építési szakaszokon teljes for-
galomkorlátozást vettünk figye-
lembe.

– Ez azt jelenti, hogy az ott 
lakók ilyenkor nem mehetnek 
haza?

– Dehogy, egyáltalán nem 
jelenti ezt! Az ott lakók bejutá-
sát természetesen szándékaink 
szerint minden nap végén biz-
tosítani fogjuk, azonban az ott 
lakó tulajdonosokon kívül nem 
engedhetünk be mást az építési 
területre. Minden egyes esetben 
az ott dolgozó munkatársaink 
a környék ingatlantulajdonosa-
inak segítségére lesznek!

– Mi lesz azokkal, akik nem 
tudnak bejutni az ingatlanjuk‑
ra?

– Ilyen eset csak nagyon kivé-
teles esetben fordulhat elő, mint 
említettem, a nap végén min-
denkinek biztosítani szeretnénk 

a bejutást az ingatlanára. Ahogy 
azt vállaltuk, amennyiben nem 
oldható meg a hazajutás, őrzött 
parkolót biztosítunk.

– Gyalogosan hogyan lehet 
közlekedni?

– A gyalogos közlekedés fenn-
tartása érdekében a munkagö-
dör fölött igény szerint provizó-
riumokat, ideiglenes átmenési 
lehetőségeket létesítünk. 

– Lesznek‑e jelentősebb for‑
galmi változások, amelyekkel 
számolni kell?

– A mi konzorciumunk terü-
letén a Kossuth Lajos utca – 
Vadlúd utca – Zámori úton kell 
jelentősebb változásokra számí-
tani. A Kossuth Lajos utcán a 
„nulladik ütemben” két helyen 
lesz csatornabekötés útátvágás-
sal. A forgalom minél ésszerûbb 
szervezése érdekében a Bagoly 
utcai bekötés és a Zámori úti 
csatorna nem épülhet egy idő-
ben, egymást követően fognak 
megépülni.

A Kossuth Lajos utca – Bagoly 
utca csomópont környékén a 
Kossuth Lajos utca átvágása ide-
jén a közúti forgalom 20 t-s köz-
úti provizórium beépítése mel-
lett fenn lesz tartva. Az építés 
idejére a Bagoly utca torkolatai 
le lesznek zárva. A provizórium 
alkotta útszûkületben a Vadlúd 
utca felé haladó irány élvez 
majd elsőbbséget, a buszmegál-
ló ürítését segítendő. 

– A Kossuth Lajos utca 
– Könyves Kálmán utca cso-
mópont esetében is a közúti 

forgalom 20 tonna teherbírású 
közúti provizórium beépítése 
mellett lesz fenntartva. Az épí-
tés idejére a Könyves Kálmán 
utca torkolatai le lesznek 
zárva. A provizórium alkotta 
útszûkületben a Vadlúd utca 
felé haladó irány élvez elsőbb-
séget. A Zámori úton az első 
ütemben a csatorna a Fecske 
utcai átemelő és a Szalonka 
utca között épül meg. Ebben az 
ütemben a forgalom két irány-
ban fenntartható, a benzinkút 
bejáratánál található burkolat-
szélesség ideiglenes kiegészíté-
sével. A forgalom sebességét 50 
méterrel a munkaterület előtt 
30 km/órára kell csökkenteni. 
A csatorna következő ütemei a 
Zámori út félpályás lezárásá-
val és a forgalom jelzőlámpával 
történő irányításával történnek. 
A Zámori úton a buszmegálló 
az érintett szakaszon hátrébb 
lesz helyezve kb. 24 méterrel. 
A későbbi ütemben a Szalonka 
utca kerül lezárásra a csator-
naépítés miatt. A Zámori út 
felől „behajtani tilos”, illetve 
a Zámori útra az utcatorkolat 
előtt mindkét irányból „kötele-
ző haladási irány egyenesen” 
jelzőtábla lesz.

– Kihez fordulhatnak tájékoz‑
tatásért az egyes utcákban lakók 
az utcájukban zajló építkezéssel 
kapcsolatban?

– A munka megkezdése előtt 
minden utcában kitáblázzuk 
az elérhetőségeket, itt lesz fel-
írva annak a kapcsolattartó 

személynek a megtalálható-
sága is, akihez fordulhatnak 
az utcában lakó ingatlantulaj-
donosok.

– Mikor kezdik építeni a szer‑
vizutakat és terelő utakat?

– Hamarosan elkezdjük az 
Arany János utcában az enge-
délyezett útépítést. Ezen kívül, 
amint elkészültek a Kalotaszegi 

utcában a csatornával, ott is sze-
retnénk megépíteni a terveknek 
és engedélyeknek megfelelően 
az utat, a Késmárki utca hiány-
zó szakaszával. A harmadik 
ilyen szakasz, ahol még idén 
dolgozni szeretnénk, az a Gyula 
utca, valamint Töhötöm utca, 
illetve a Kossuth Lajos utca 
kisebb szakaszai

Részletes tájékoztatás terelésekrõl, útlezárásokról

Forgalmi változások várhatók 
a következõ hetekben
Hétrõl hétre több utcá-
ban vonulnak fel a 
csatornaépítõk. A csator-
naépítéssel érintett utcák-
ban várhatóan minden 
esetben változik a forgal-
mi rend. 

Bognár József, az Érd DSS 
Konzorcium projektvezetõje

Már több utcában folyik a csatornaépítés
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Tájékoztatás
Tisztelt érdi lakosok, szervezetek,  
érdekképviseleti szervek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd MJV Közgyûlésének 
309/2011.(IX.15.) KGY határozata szerint a 31/2010.(VII.20.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ) módosítását készítjük elő. A HÉSZ módosításának 
célja a városközpontban lévő 22081/2 hrsz-ú Európa sétány 
területén, és a 19287 hrsz-ú Diósdi úti aluljáró feletti területen 
a közterületi értékesítés lehetővé tétele, amely elsősorban a 
kiskerti, háztáji termékek árusítását célozza. 

A településrendezési terv módosítását az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.) 9/A.§ szerinti eljárásban egyeztetjük, amely szerint 
a felhívás mellékleteként már a HÉSZ rendeletmódosítás is 
megtekinthető. 

Az Étv. 9.§(2) bekezdés a) pontja szerint az érintett lakos-
ság, szervezetek, érdekképviseleti szervek a módosítással kap-
csolatban 15 munkanapon belül tehetik meg észrevételeiket.

A módosítás dokumentációja a Polgárok Háza földszinti ügy-
félszolgálati helyiségében, valamint a Főépítészi Csoportban 
(Alsó u. 3. Polgárok Háza, I. emelet 114. szoba) is megtekint-
hető.

A dokumentáció a város honlapjáról is letölthető a telepü-
lésrendezési eszközök módosítása címszó alatt: http://www.
erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod

Érd, 2011. október 3.

Tisztelettel:

Ágó Mátyás
Főépítész

– Kinek a szerepében láthatjuk a 
Cigányszerelemben?

– Jolánt alakítom, aki egy nem 
túl okos, de nagyon szerethetõ 
karakter. A partnerem Csonka 
András, akivel az Abigélben és 
a Csókos asszonyban is együtt 
játszom, utóbbiban egy nagyon 
hasonló szituációban vagyunk, 
mint most, remélem, ez jó ómen 
lesz a Cigányszerelemre nézve.

– A rendezõvel sem ez az elsõ 
közös munkája.

– Béres Attila rendezett már a 
Párizsi életben, A víg özvegyben 
és a Koldusoperában. Szeretek 
vele dolgozni, fontosnak tartja, 

hogy a 
karak-

terek színesek legyenek. Jelen 
esetben például mindhárom 
Jolán saját magából építi fel 
a szerepet, így velem együtt 
Szendy Szilvi és Kékkovács Mara 
is más-más lesz. 

– Mire számíthat az, aki jegyet 
vált a darabra?

– Ez egy nagy szerelemkeresõ 
darab, amelynek gyönyörû a 
zenéje. Az elõadás rendkívül 
érzelmes, és egyben humoros 
is, amely a dramaturgnak, Ari‑
Nagy Barbarának köszönhetõ. 
Színes produkcióra kell számí-
tani, mindenkinek ajánlom a 
Cigányszerelmet, hogy megfá-
radt napjaikba egy kis felüdü-
lést vigyenek. 

3. kérdésünk:

Ki nem lesz partnere Tivadarként a Cigányszerelemben 
a Jolánt alakító Peller Annának? 
a) Csonka András, b) Kerényi Miklós Máté, c) Feke Pál

Peller Anna: A Cigányszerelem 
felüdülést kínál mindenkinek!
Remek csapat gyûlt össze a Cigányszerelem próbafolyamata közben. Többen most 
lépnek elõször együtt színpadra, ám vannak rutinos párosok is. Közéjük tartozik 
Peller Anna és Csonka András, akik már évek óta játszanak közösen több darabban 
is. Ezúttal Peller Annát kérdeztük az október 20-i premierrõl.

Játsszon velünk 1 hónapon keresztül, és nyerjen hetente jegyeket a Cigányszerelem október 19-i sajtóbemutató-
jára! Aki mind a 4 kérdésre válaszol, azok között fõdíjként 2 db belépõt sorsolunk ki a Budapesti Operettszínház 
2012. január 1-jei újévi operettgálájára! A válaszokat a ciganyszerelem@helyitema.hu címre várjuk!


