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Gőzerővel folynak a munkák a járdaépí-
tésben. Ha minden jól megy ebben az évben 
1-2 utca kivételével meg is történnek a mun-
kálatok.

Az elmúlt hónapban sikerült egy gyors 
mart aszfaltozást lebonyolítani négy utcá-
ban. Ezek a város perifériáján helyezkednek 
el és nagyon rossz állapotban lévő zúzott kő 
alapozásúak voltak. Sok bejelentés érke-
zett, hogy nem lehet rajtuk közlekedni sem 
kerékpárral, sem rokkant kocsival. Ezek az 
utcák a következők: Füleki Sándor, Kisér, 
Szivárvány, Burai.

Szerencsére volt rá majd nem tíz millió 
forintunk, hisz gyorsan kellett dönteni, ha 

mi nem tudtuk volna előte-
remteni rá a pénzt, másik 
önkormányzatnak ajánlot-
ták volna fel. Az anyagért 
nem kellett fizetni, csak a 
munkálatokért. Három nap 
alatt (éjjel is dolgoztak) 
elkészült az út. Természe-
tesen csak ideiglenes ez a 
megoldás, de így is sokkal 
jobb, mint a zúzott kő alap. 
Könnyebb lesz a javítása 

is. Reméljük azonban, hogy évekig jó lesz, 
legalább addig, amíg lesz pénzünk a meleg 
aszfaltozásra ezekben az utcákban.

Nem mondtuk le a meleg aszfaltozás 
folytatásáról sem a még útalapos utcákban. 
Pályázatot adtunk be a Móricz, Határ és 
Damjanich utcák aszfaltozására. Ha nye-
rünk, a következő évben elkezdjük és be is 
fejezzük ezeket a munkálatokat.

Több EU-s pályázatunk elkészült, melyet 
sikerült időben beadnunk. Ilyen a Kakat 
élővé tételének első üteme, a Kakat partján 
sétány és kerékpárút kiépítése, a Bölcsőde 
épületének teljes felújítása, Központi 
Fogászati Rendelő kiépítése, a Városháza 

energetikai racional i-
zálása és felújítása (termé-
szetesen műemlék jelle-
gének meghagyásával), 
hogy csak a nagyobb fej-
lesztéseket említsem.

Minden lakótársamnak 
kívánok szép nyári napo-
kat!
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