Megint a víz volt az úr Zircen. A hétfőről keddre virradó éjszaka leesett nagymennyiségű
eső és az olvadásnak indult hó együttes hatásának következtében megáradtak a folyók. A
Mayer-árok kiöntött, a víz keresztülfolyt az ipartelepen, nehezítve a közlekedési viszonyokat
a Park utcában. A meginduló vízfolyam hordalékokat szállított magával, a növényi hulladék a
város több árkában is eltömődést eredményezett. Az átereszek kitisztításán dolgoztak az
önkormányzat közcélú munkásai. Kivonult a tűzoltóság is, de nem tudtak beavatkozni, mint
ahogy munkagépet sem lehetett alkalmazni a kritikus szakaszokon a hozzáférhetetlenség
miatt. Puszta emberi erővel sikerült orvosolni a problémát, a kotrást követően tempót váltott a
víz, s lejjebb kúszott néhány centimétert szintje, míg másnapra az apadás méterben volt
mérhető. A Cigánydombi ároknál szintén eredményes volt a Városüzemeltetési Osztály által
irányított munka, itt nagy hasznát vették a nemrégiben felszerelt hordalékfogó vasrácsoknak.
Víz alatt az ipartelep
(december 7. reggeli órák)

A
Mayer-tónál
egy
műanyagtáblát sodort be a
víz, amely keresztbe állt.
Főleg ez okozta a dugulást

Átereszek
A júniusi állapotok köszöntek vissza.
Kitisztításuk eredményes volt, s
bebizonyosodott, hogy indokolt volt a
hordalékfogó rácsok beszerzése.
Zircen mintegy 210 áteresz kitisztítására
került sor az elmúlt időszakban. Az
önkormányzat közcélú munkásai
rendszeresen körbejárják a várost átereszvizsgálatra. Ennyire fokozott ellenőrzésre
még nem volt példa – közölte Koós Gábor a
Városüzemeltetési Osztály részéről

A nagymennyiségű csapadéknak volt haszna is: a
Cigánydombi árok földalatti szakaszán eldugult csőben
a víz megtisztult a hordaléktól, az esőzésnek
köszönhetően megtalálta útját
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Erős széllökések

Nagymennyiségű csapadék,
vakító napsütés

Felmelegedés, orkánerejű
szél

Lehűlés, eső, havas eső, hó,
szél, fagy

Intenzív hóolvadás

Megújulásra vár a Kinizsi utcai játszóvár. A Polgármesteri Hivatal korhadt szerkezete
miatt volt kénytelen szétszedetni az építményt, használata veszélyessé vált, nyolc lábából már
csak három maradt ép, egy pedig a vandalizmusnak volt útban még októberben. A játszótér új
mászóvára tavaszra fog elkészülni Helt Zoltán asztalos Kossuth utcai műhelyében. A
Városüzemeltetési Osztály felhívja a szülők figyelmét, hogy gyermeküket ne engedjék az
eltávolított szerkezet helyére, mert annak tartóoszlopai kiállnak a földből, és balesetet
okozhatnak. Piros szalaggal körbekerítették ugyan a vasakat, de nagyobb hóban nem biztos,
hogy látszik a megjelölés.
Az idő vasfoga a romba döntött váron

Van, amikor jó szándékkal ostromolnak egy
várat. Ez már nem játék…

Bármikor folytatódhat a peronemelés. Szeptemberben adtunk hírt arról városunk honlapján,
hogy a zirci vasútállomáson megemelik a peronokat, ezáltal könnyebbé válik a fel- és
leszállás. Fényképet is tettünk közzé, melyen jól látszik, hogy az ötös és hatos vágány között
akkor már el is végezték ezt a munkálatot. Az olvasókban, utasokban felmerülhet a kérdés,
hogy miért nincs folyatatás. Voltaképpen a már megemelt peronnál sem végeztek teljes értékű
munkát, hiszen aszfaltburkolatot még nem kapott. A kettes és hármas vágány között
egyáltalán nem történt beavatkozás. November közepén kaptam e-mail-t a Városüzemeltetési
Osztály munkatársától, mely szerint a peronok hamarosan elkészülnek. Aztán közbeszólt az
időjárás, ezt megelőzően pedig kisebb technikai problémák léptek fel, ezért állt az építés –
közölte a helyi vasúti iroda munkatársa, aki hozzátette: várják a munkagépeket, tehát
bármikor folyatódhat a peronemelés.
A hírzártát követően tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt Leitner Zoltán, a MÁV Zrt. Pályafenntartási
Alosztálya Veszprémvarsányi Szakaszmérnökségének vezetője, hogy a peronmunkálatokat csak a jövő évben
tudják befejezni az időjárási körülmények és a munkagép eldirigálása miatt.

Kelemen Gábor

