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Út- és járdajavítás
Önerőből próbáltuk meg kijaví-
tani a Frankel Leó utcai törött 
járdaszakaszt. 

Követ hordtunk az alapjára, 
amelyben volt egy kis közösségi 
összefogás is, és hideg aszfaltot te-
rítettünk el a felületén. Hamaro-
san rá kerül egy kicsi meleg aszfalt 

és remek lesz- nyilván nem tökéle-
tes, de sokkal biztonságosabb, mint 
volt. Ez már évek óta húzódott.

A Közútkezelő évtizedes elmara-
dását pótolta, a falun átvezető úton. 
A dombos adottságok miatt sok ré-
szen kimosódások, egyes helyeken 
nagy lyukak voltak, amelyek a Köz-
útkezelő kezelésében lévő szaka-

szokon kijavításra kerültek. 
Sajnos a központ környékén – a 

kanyar előtt és után– a hibás va-
gyongazdálkodási helyzet miatt a 
288-számú belterületi út (szelvény) 
jelenleg az önkormányzat vagyon-
kezelésében áll. A jogi helyzet ren-
dezését követően a közútkezelő ezt 
is megoldja, illetve a 2021-es évben 

írásbeli ígéretet tettek, a Köblény 
felé vezető árok kiszélesítése, a víz 
elfolyás rendezése irányába.

Az átereszeket, még ebben az év-
ben önerőből megcsináltatjuk- itt 
az iszapot kell az eltömődött veze-
tékekből kifújatni. Ezek az átere-
szek az útra merőlegesen, alatta 
futnak.

Az orvosi rendelo” felújítása
Az orvosi rendelő átalakítását el-
kezdtük, november 24-én meg-
történt a munkaterület átadása.

A teljes felújítást a magyar ál-
lam fedezi. Az átadás során átnéz-
tük a rendelőben található orvo-

si szekrényt, amelyben még 1993-
ban lejárt oldatokat is találtunk.

 A felújítással az orvosi ellá-
tást is más színvonalra szeret-
nénk emelni, a szokásos járóbe-
teg és gyermekorvosi ellátás mel-
lett, reumatológiai, fizikoterápi-

ai esetleg természetgyógyásza-
ti szakrendelést tervezünk ide-
hozni.

A beruházás részei a modern 
orvosi eszközök, amelyek szintén 
az önkormányzat tulajdonába ke-
rülnek, így reméljük, hogy orvosa-

ink esetlegesen más települések-
ről is inkább ide hívják, semmint 
innen elhívják a pácienseiket.

A kijáró orvosokkal is tárgya-
lásokat fogunk folytatni a jövő-
ről, amely merőben másképp kell, 
hogy folytatódjon.
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