RÉTSÁG VÁROS LAPJA

2014. JÚLIUSI SZÁM MELLÉKLETE

Tisztelt Olvasók!
A Hangadó 2014. februári és májusi számával együtt
olvashatták a “Hangadó Extra” címet visel´ó két mellékletet, melyekben összesen 48+13+3 pontban tettük
közzé a városunkban ebben az évben tervezett felújítási és karbantartási munkák listáját. Már akkor jeleztem, hogy a lista nem teljes, további feladatok megvalósításával még tovább b´óvülhet.
1. A KRESZ park felújítása
Ez a következ´óket tartalmazza:
Els´ósorban növelni szeretnénk a
parkban játszó gyermekek biztonságát,
ezért a park teljes területét bekerítjük
úgy, hogy a park széleinél található árkok
is a kerítésen kívülre kerülnek. Ezen kívül
a park közepén húzódó, nagyon balesetveszélyes, mély betonozott árkot befedjük, a területét füvesítjük. (A jelenlegi

“Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó” - szól a
régi mondás.
Nos, mi igyekszünk betartani az ígéreteinket, így
van szerencsém ezúton is tájékoztatni Önöket arról,
hogy megszületett a döntés az els´ó és második ütem
után a harmadik ütemben elvégzend´ó feladatokról
is. Ezek a következ´ók:

árok csapadékvíz elvezetési funkciója
természetesen megmarad, azt egy a
földbe süllyesztett 400-as betoncs´ó és
egy fedett tisztító akna megépítése továbbra is biztosítani fogja.)
Ezeken kívül az aszfaltozott utak
felújítását is elvégezzük, továbbá a
szükséges felfestések és a KRESZ
táblák cseréje is megtörténik majd.
Ezekre is nagyon ráfér egy felújítás.
A fenti munkák elvégzésével ez a
szép környezetben lev´ó, népszer´ú
park jelent´ósen szebbé, használha-

tóbbá, és ami a f´ó, sokkal biztonságosabbá válik minden használója
számára, hiszen nem lesz veszélyes
árok, sem a park közepén, sem a park
széleinél. Természetesen megfelel´ó
számú bejárati kapu is megépítésre
kerül, különböz´ó méretben.
A KRESZ park mellett kialakításra
kerül egy kispályás futballpálya is,
mely az ott focizni szándékozó fiatalok
régi igényét hivatott majd kielégíteni.
A munkálatok befejezésének várható határideje: 2014. szeptember 20.

Látványterv
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2. Az Általános Iskola el´ótti park
további felújítása
Ez az elképzelés a következ´ót tartalmazza:
Mint az Önök el´ótt már ismert, az
els´ó ütemben megvalósul a park járófelületeinek a kicserélése. A mostani
fehér zúzott köves járófelületek helyett, sokkal szebb, kényelmesebb és
haszhálhatóbb mészk´ólapos borítású járófelületek kerülnek kialakításra.
Megtörtént a park virágosítása is, és
várható a park területén további padok elhelyezése is. Hogy még kellemesebb, és még hangulatosabb legyen ez a már most is szép park, elhelyezésre kerül egy Rétságon újdon-

HANGADÓ
ságnak számító, szerény méret´ú (2,30
m átmér´ój´ú), kör alakú, szép kivitelezés´ú, a környezetbe ill´ó, bézs szín´ú,
szök´ókút, automata vezérléssel, három fúvókával és automata kapcsolású, fehér szín´ú megvilágítással.
A szök´ókutat a Képz´ó - és Iparm´úvészeti Lektorátus szakért´ói bizottsága véleményezte, akik szerint a m´útárgy hagyományos formavilágú, jó
arányú, jól megtervezett, igényes kivitelezés´ú.
Mivel ez egy új színfolt lesz a város
ezen szépen felújított parkjában, remélhet´ó, hogy sokan fogják élvezni a
látványt, és ez elnyeri majd az itt pihenni, beszélgetni, vagy sétálgatni vágyók tetszését.
A munkálatok befejezésének várható határideje: 2014. augusztus 30.

Látványterv

3. A volt honvédségi sportöltöz´ó
felújítása
Ez a következ´óket tartalmazza:
A volt honvédségi sportkombinát
területén lev´ó, egykori sportöltöz´ó
tet´ószerkezetének felújítása.
Ez az épület, különböz´ó okok miatt, gyakorlatilag életveszélyessé vált.
Egyik lehet´óségként az épület elbontása jött szóba, a másik lehet´óségként
felmerült az épület tet´ószerkezetének
a felújítása, és ezzel az épület megtartása. A bekért árajánlatok is azt mutatták, hogy a tet´ófelújítás a jó és gazda-

ságosabb megoldás. Ennek keretében elkészül az új tet´ószerkezet,
(mégpedig zöld szín´ú tet´ótrapézlemez
burkolással), új ereszcsatorna felrakása, fafödém készítése, fém kültéri bejárati ajtó beépítése, a meglev´ó nyílászárók berácsozása, t´úzfalak készítése és az épületen belüli, valamint az
épület környezetében lev´ó építési törmelék elszállítása, a terep rendezése.
Ezzel a megoldással lesz egy
olyan épület ezen a területen, mely a
kés´óbbiekben még jó szolgálatot tehet bármilyen, ma még nem eldöntött
célra.
A munkálatok befejezésének várható határideje: 2014. augusztus 30.

Végezetül
Ismételten szeretném hangsúlyozni,
hogy a városközpont rehabilitációs
pályázat munkálatai tavaly befejez´ódtek, így ezek a munkák nem ebb´ól a
pályázatból elnyert pénzb´ól valósulnak meg! Ezeket a fenti munkákat,
valamint az el´óz´ó két ütemben már
elvégzett, illetve elvégzend´ó munkákat, (a Hangadó Extrákban 48+13+3
pontokban felsoroltakat), a város virágosítását, illetve az el´óz´ó években elvégzett kátyúzásokat, árkok felújítását, lépcs´ók és járdák felújítását és
építését, vízelvezetések megoldását,
iskolai kazánok cseréjét, stb. úgy végeztük ill. végezzük el, hogy ezekhez
sem hitelt, sem pályázati pénzt nem
vettünk és nem is veszünk igénybe,
ezekre a felújítási és karbantartási
munkákra a fedezetet az a következetes, átgondolt és takarékos költségvetési gazdálkodás teremtette meg, melyet ez a Képvisel´ó-testület folytatott
az elmúlt évek során. Tehát mindezt
saját er´ób´ól, tisztán önkormányzati
forrásból valósítjuk meg.
Tisztelettel:

Dr. Szájbely Ern´ó
PVB elnök

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, 0630-960-7683
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