Tájékoztatás az orvosi rendelő külső víz,- és csatorna rendszerének
felújításáról
Már a választások előtt elkezdődött az orvosi rendelő csatorna bekötési munkája. Az
előző vezetés koncepciója szerint a két rendelő közül csak az egyiket kötötték volna
rá a csatornára. Utána visszatemették volna az árkot és elkészült volna a térburkolat.
Ez azt is jelentette volna, hogy később, a másik rákötés miatt a már elkészült
térburkolatot fel kellett volna szedni, majd újra helyreállítani.
Az előbbieken módosított az új vezetés és nemrégiben elkészült mindkét rendelő
rákötése a csatornára. Így a mosdók már korlátozás nélkül használhatók.
Időközben kiderült, hogy bemenő vízvezeték még vascsőből van. Ezt mindenképpen
cserélni szükséges, mert ez a bejáratnál készülő díszburkolat alatt megy el. Így
csőtörés esetén a burkolatot fel kellene bontani. Jelenleg zajlik a vízvezeték feltárása
és cseréje műanyag csőre, ahol ez lehetséges.
A korábbi kb. 5 m3 méretű szennyvíz akna a bejárat alatt van, azon a részen, amit az
emberek napi szinten használtak. Az akna igen rossz műszaki állapotban van,
bármikor beomolhat. Így ezt az aknát meg kell szűntetni, mielőtt a térburkolat
helyreállításra kerül.
Időközben kiderült, hogy az udvaron van még egy másik szennyvíz akna, valamint
egy már használaton kívüli hidrofor akna. Ezeket is meg kell szűntetni.
Az esővíz jelenleg az épület hátsó részén, közvetlenül a fal mellett egy árokban
gyűlik. Ezt az árkot meg kell szűntetni, hogy az épület ne süllyedjen meg.
Az udvar tele van építési törmelékkel, ezek nem a mostani építkezéskor kerülte oda,
már sok éve ott vannak. A parkosítás előtt ezeket el kell onnan szállítani.
Ahhoz, hogy helyre lehessen állítani a korábbi környezetet és parkosítani lehessen,
el kell végezni a vízszerelési munkákat, mentesíteni kell a területet a szennyezéstől
és földmunkával el kell rendezni a terepet a tavaszi parkosításhoz. Csak ezután
kezdődhet meg a térburkolat rendezése. Ezek a munkák még időt igényelnek.
Az Önkormányzat célja, hogy minden szükséges munkálat elvégzésével biztosítsa a
rendelők folyamatos működését. A parkosítás után egy nagyon hangulatos pihenő és
rendezvény helyszín lesz, lehet az orvosi rendelő csodás hátsó kertje.
Egyszer szeretné csak ezt a munkát az Önkormányzat elvégezni, de átgondoltan és
normális minőségben.
Kérjük a lakosság türelmét a munkálatok ideje alatt!
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