Városüzemeltetési hírcsokor régi magyar slágerekkel
Munkába állt Zirc új városgondnoka. Fakitörések történtek különböző helyeken.
Bekukkantottunk a Cigánydombi-aknába.
Takács László látja el a jövőben a városgondnoki
feladatokat. Az 1981-ben született, zirci születésű és
lakosú fiatalember az egyike azoknak, akiket az
önkormányzat teljes munkaidőben tudott visszavenni
közfoglalkoztatottként.
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a
Reguly
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Szakképző Iskolában kereskedelmi szakmát szerzett,
majd leérettségizett és elvégzett egy középfokú
szoftverüzemeltetői tanfolyamot. Hosszabb ideig
dolgozott az építőiparban és Hédl Sándor cégénél. A
zirci önkormányzathoz 2010 júniusában került, majd
hamarosan kinevezték brigádvezetőnek. Tevékenyen
részt vett a felszíni csapadékvíz-elvezető hálózat
állapotának felderítésében és rendbetételében. A
régi-új munkatárs reggel 7-től 11 óráig hat, 4 órás
munkaidejű közfoglalkoztatottat koordinál, délután
pedig akár dúdolhatná is a Lord együttes egyik
legnagyobb slágerének refrénjét, hiszen ekkor –
Koós Gábor (VO) kezdeti segítő társulása után –
egyedül járja a várost.
Fedélzetre lépését követően az új kapitány a hattagú legénység hajóját a Cigánydombivízfolyásra vezette. A sportpályához vezető bekötőút mentén feltárták az aknát. Már a
legutóbbi látogatás alkalmával is beválni látszott a homokzsákgátas eltorlaszolás. Ezt a
módszert dolgozta ki a városgondnokság az akna egyik ágában keletkezett tömődés
feloldására. Mégpedig úgy, hogy a két párhuzamosan futó ág egyikéből a másikba
igyekeztek átterelni a vizet. Az így keletkezett nagyobb vízmennyiség kisodorta a
dugulást okozó hordalékot. Az üledék körülbelül 10-15 centire apadt, a még az árokban
lévő nagyobb hordalékok pedig kézi erővel nagy valószínűség szerint eltávolíthatók. A
lényeg, hogy ezen túl nagyobb vizeknél két, teljes értékű ágban le tud vonulni az ár.
Évente várhatóan kétszer ellenőrzi az aknát a városgondnokság. A homokzsákok
egyelőre őrt állnak odalent, a víz hőmérséklete ugyanis még annyira alacsony, hogy
abban nem célszerű járkálni.
Szomorú korzó az Alkotmány utcai fasoron…
…Fonográfnótákat
dúdolgatva,
kicsit átköltve:
• Ne törj ki
minden fát,
legalább
néha-néha
lazíts egy fél
órát!
• Lökd kukába
a sört! Illetve
az üres
dobozt.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy facsemete…

(A dokumentálást követően ezt természetesen
megtettem és a sörös dobozt az Alkotmány utcai
kockaházak előtt található szelektív hulladékgyűjtőbe
vittem. Megköszönte, és azt mondta, itt sokkal
otthonosabban érzi magát…)
Tisztelt Lakosság!
Ha olyan kutyust látnak, amely szintén egyedül, de
céltalanul járja a várost, kérjük, hívják az alábbi
számot:
06-30/
868-66-26

Kossuth utca, a 20-as kilométerkőnél

Az önkormányzat jegyzője felhívja a városlakók
figyelmét, hogy a szennyvízcsatornába csapadékvizet
nem szabad bejuttatni. Ha ez mégis megtörténik, az
alábbi ábrával szemléltetjük, milyen károkat jelent:

A szennyvízhálózatba
bevezetett csapvíz

A város alacsonyabb
pontjain fekvő ingatlanok
és közterületek elárasztása
A szennyvízhálózat
túlterhelése

A szennyvíztisztító telep
tisztítási technológiájának
megzavarása
Nem megfelelően
tisztított szennyvíz a
Cuha-patakban

A szennyvíz kőzetbe
szivárgásával veszély a
város ivóvíz-ellátására

Két infó egy füst alatt
A Bakonykarszt Zrt. folyamatosan ellenőrzi, hogy mely ingatlanoknál valószínűsíthető a
csapadékvíz-bevezetés a szennyvízcsatornába. Az ingatlan területére nem lépnek, a
felderítést füstgerjesztéssel végzik. Az esőcsatornákból, kültéri összefolyó rácsokból,
beltéri padlóösszefolyókból kiáramló füst ártalmatlan az egészségre, csupán az
ellenőrzést szolgálja. A szabad égetés során keletkezett füst már kellemetlenebb, ezért a
Polgármesteri Hivatal kéri, hogy a száraz avar és kerti hulladék eltüzelésénél legyenek
tekintettel a szomszédokra.
Az égetés megengedett időintervalluma: március 15.–április 30.
VASÁRNAP, ÜNNEPNAPOK
Tiltott Időpontok:
GYERMEK-, SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS
Helyek:
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A kerti hulladékot elsődlegesen komposztálással kell kezelni és vele együtt más hulladék
nem égethető el.
Kelemen Gábor

