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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Ütem szerint halad a partfal megerősítés a 
Kálvárián 
 
 
Dunaföldvár, 2011. június 7., kedd – Két hónapja kezdte el a 
támfal építést a Kálvária-hegyen az önkormányzat megbízásából 
az Alisca Bau Zrt. Több szakaszon befejeződött a régészeti 
feltárás, alapozás és már a szerkezet építésnél tartanak. A többi 
támfal, járda és útszakasz előkészítése zajlik, számolt be 
sajtótájékoztatón Orosz László építésvezető. 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív 
Program „Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása” 
pályázatán 306 584 375 Ft uniós támogatásban részesült. A Kálvária 
komplex partfal stabilizáció és vízrendezés első ütemének 
összköltségvetése 360 687 500 Ft. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező Alisca 
Bau Zrt. április 20-án kezdte meg a munkát, a teljesítés határideje 
október 31.  

Orosz László építésvezető elmondta, a feladat nagy kihívást jelent 
számukra, a határidő nagyon szoros. A beruházás keretében 17 támfalat 
építenek, illetve erősítenek meg közel fél kilométer hosszban. Utakat 
újítanak meg, vápás vízelvezetőt, vasbeton csapadékcsatornát építenek a 
Kálvárián, ahol a 70-es évek végén építési tilalmat rendeltek el a 
löszomlás miatt.  Három támfalszakasz építéséhez fogtak hozzá eddig. 
Ezek közül a legjelentősebb a stációkat lekövető támfal. Itt a régészeti 
feltárás, az alapozás kész, a szerkezet építése folyik, említette Orosz 
László.  
 Ezen a dunai magas-partszakaszon a város felöli oldalra 
koncentráltunk, megpróbáljuk visszaállítani a valahai utcahálózatot 
megtámasztó szerkezetek védelme mellett, egyben megoldani a felszíni 
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vízelvezetést kétfunkciós vápás vízelvezetőkkel, valamint a közterületek 
alá futó pincék feltárásával, illetve hatástalanításával megteremteni a 
közterületek állékonyságát, biztonságát – vázolta Kenesei József tervező. 
Hozzátette, járulékos munkaként az elavult közművezetékek cseréjére is 
sor kerül.  

Keresztes Lajos polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
rövidesen pályázatot nyújt be az önkormányzat a beruházás folytatására. 
A Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés második ütemének 
megvalósítása mellett a Hősök terén is szeretnének partfal megerősítést 
végezni. Itt szükség lesz majd terület kisajátításra is annak érdekében, 
hogy megfelelő dőlésű rézsűt építhessenek. A Kálvária folytatása 
körülbelül 300, a Hősök terénél lévő partfal megerősítése mintegy 120 
millió forintba kerülne, tájékoztatott a város vezetője. 
 
 


