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Megszokhatták már a Kedves Olvasók, hogy hónapról hónapra újabb
híreket közlünk a Ráckevei Újság hasábjain a leszármazott vízimolnárok
által kezdeményezett és a város által is támogatott vízimalommegépítésé-
nek fejleményeirõl. Februárban is érkezett néhány támogatótól az alapít-
vány számlájára felajánlás:
Deák Tibor 4 havi képviselõi tiszteletdíj felajánlás
Szadai József képviselõi tiszteletdíj felajánlás
Szász Ferenc TropycomKft. Gyergyócsomafalva
BegeÁrpád BegBege CompanyKft. Gyergyócsomafalva
Benedek Lajos Interholz Kft. Gyergyócsomafalva
BartalisMárton Norilor Kft. Gyergyócsomafalva
CsikiMárton HarbradKft. Gyergyócsomafalva
OrbánVilmos OrbánKft. Gyergyócsomafalva
Az adományokat megköszönve továbbra is kérjük szíves támogatá-

sukat!
Figyelem! Bankszámlaszámunkmegváltozott: 51700241-10505757
A Ráckevei Újságból folyamatosan lehet tájékozódni a hajómalom

építésével kapcsolatosmunkálatokról és eredményekrõl.
SzõgyényiGábor

Hírek a vízimalomról

Taligás János és az általa készített fakerék

Március 11-én ünnepélyes körülmények kö-
zött átadták aRáckevei Szakorvosi Rendelõinté-
zet új kondenzációs, modern kazánrendszerét.
Dr. Csernus Zoltán orvosigazgató amegjelentek
számára ismertette az új kazán és a használati
melegvíz (HMV) ellátás beruházásának rövid
történetét.
A 2009. március 6-áig mûködtetett magyar

FÉG kazánrendszer 1991. július 01-jétõl, az I.
számú épület (Szent István tér 17.) megnyitásá-
tól, tehát majdnem 18 éven keresztül biztosította
az épület fûtését és melegvíz-ellátását. A rend-
szeres karbantartásnak és az odafigyelõ kezelés-
nek köszönhetõen nagyobb meghibásodások
nélkül üzemelt, viszont az egész helyiséget el-
foglaló kazán mûködési technológiája, hatásfo-
ka a mai, modernebb készülékek paramétereit
jelentõsen alulmúlta.
Intézetünk fenntartója, Ráckeve Város Ön-

kormányzata egy, az intézményhálózatára kiter-

jedõ energiafelhasználási szakértõi tanulmányt
készíttetett 2007-ben. Ebben az I. számú épüle-
tünk kazánrendszerérõl a következõ olvasható:
�A blokkok és az egész kazán elhasználódott,
teljes felújítást, vagy cserét igénylõ állapotban
van.�
2008 õszén képviselõ-testületi határozat szü-

letett a kazánok cseréjérõl, illetve arról, hogy a
HMV elõállítását napkollektoros berendezés se-
gítse.
A kivitelezést a Lindair Kft. (Mány) végezte.

Dr. CsernusZoltánmegköszönte a korrekt, haté-
kony és gyors munkát a kivitelezõnek, Sátori
Ferencnek különösen azt, hogy bár a szerelési
munkálat fûtési idõszakban történt, úgy, hogy az
intézeti betegellátást egy pillanatra sem kellett
szüneteltetni. Egy péntek délutántól vasárnapig
tartott a szerelés, és az egészségügyi intézmény
hétfõ reggel már az új kazán melegétõl fûtve
kezdhette meg a rendelést.

A kivitelezéssel végezve, 2009. március 06-
tól az új kazánrendszer és a napkollektoros ráse-
gítéssel termelt melegvíz biztosítja az épület fû-
tését ésmelegvíz-ellátását.
A beruházás finanszírozását az önkormányzat

és az intézet fele-fele arányban végezte, melynek
teljes összegemintegy 9,5millió Ft-ba került.
Az elõzetes szakértõi számítások természete-

sen gázfelhasználási magtakarításokkal is szá-
moltak, ami fontos tényezõ. Legfontosabb azon-
ban amûködés biztonsága, amely a betegellátás-
hoz nélkülözhetetlen.
A megvalósításban résztvevõ valamennyi

személyt, társaságot elismeréssel illette dr. Cser-
nus Zoltán és és dr. Dávid László polgármester,
és kifejezték reményüket, hogy ezzel a be-
ruházással legalább olyan hosszú ideig biztosí-
tott lesz a fûtés és amelegvíz, mint a korábbi ka-
zánnal volt.

Szöveg, fotók: Jáki Réka

Új kazánt kapott a Ráckevei Szakorvosi Rendelõintézet
(tudósítás)


