
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Védekeznek a csapadékvíz ellen 

Nyúl, Écs és Ravazd problémái hasonlóak. A csapadékvíz elvezetésével 
kapcsolatban mindenképpen. A Sokoró oldaláról a lakott területre lezúduló 
csapadékvíz ugyanis, adott esetben, mindent visz. 

Ezen a gondon igyekeznek segíteni azzal a projekttel, amelyhez komoly uniós 
támogatást sikerült nyerniük, s amelynek indító eseményét a közeli napokban tartják.  

Három éve, hogy elkészült a Pándzsa-patak rekonstrukciója, s mindhárom település 
ehhez a fő vízelvezető, befogadó csatornához szeretne hatékonyabban csatlakozni. Ez a 
projekt közvetlen célja – mondta Nyúl polgármestere. 

Schmiedt Henriktől megtudtuk, hogy esetükben három fázisra osztható a 
megvalósítandó beruházás. Szabályozniuk kell a hegyből, a Vaskapu térségéből a 
vízmosásokon, majd Közép-Európa egyik legszebb, löszfalba vájt vízmosásán, a 
Szurdikon át hömpölygő vizet, s a 82-es főút körüli, vízelvezető árkok állapotát is 
rendezniük kell. Új aszfalt utak, járdák készülnek a hegyben, valamint betonozott 
árokrendszerek épülnek ki a munkálatok során. Az átereszeket kibontják, át-építik, 
bővítik, rendbe teszik, s megszűntetik az áradatot visszafogó akadályokat. 

Écsen és Ravazdon is közel azonos a feladat, hiszen mindenütt a lezúduló víz okoz 
gondokat. A vízgyűjtőterület árkait, az érintett útszakaszok melletti elvezető 
rendszereket tisztítják ki, ott is. Kapnak új, a vizet gyorsan levezetni képes, 
betonelemekből felépítendő árkokat. A gyorsaság itt fontos, s a megépült Pándzsa-
meder most alkalmas arra, hogy ezeket a vizeket fogadja, tovább kormányozza – 
mondta Écs polgármestere. Mondovics Lászlótól megtudtuk, hogy a projekthez az Új 
Széchenyi Terv pályázati keretéből 283 millió forint támogatás érkezik, amely az 
elszámolható költségek 90 %-a. A megvalósításhoz mintegy 120 millió Ft önrészt kell a 
településeknek hozzátenniük, a beruházás összege így meghaladja a 400 millió forintot. 

Feketéné Varga Mária, Ravazd polgármester asszonya arról tájékoztatott, hogy a 
kivitelezési szerződést még december végén aláírták, a munkálatok megkezdésére 
májusban kerül sor. A hivatalos projektindító ünnepséget március 26-án tartják. A 
térség országgyűlési képviselője, Kara Ákos elmondta, a csapadékvíz elvezetését célzó 
beruházás fontos, életminőséget javító program, ezért minden segítséget megad a 
továbbiakban is annak zökkenőmentes lebonyolításához. A projekt a tervek szerint a 
2014-es esztendőben meg is valósul. 
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