
 

 

 

 

Tisztelt Rétságiak! 

A mai napon két dolog zaklatta fel Rétságot.  

Az egyik, hogy a Zöld város program keretében telepített gyepes részeken nem gyep, hanem parlagfű nő. 
A problémát azonnal jeleztem a vállalkozónak és kértem a garanciás munkák elvégzését.  

„Tisztelt Farkas Judit Asszony! 
A mai napon többen erősen felháborodva kerestek meg és szembesítettek, hogy az új 
akcióterületeken szőnyegszerűen nő a parlagfű. Az egyik terület ráadásul játszótér!!!! Ezidáig 
belterületen ez a növény nem volt fellelhető.  
Soron kívül kérem, a garanciális munkák elvégzését, a parlagfű végleges kiirtását, helyette gyep 
telepítését. 

Mezőfi Zoltán 
polgármester” 

Kérésemre, kérdésemre a következő válasz érkezett: 
„Tisztelt Polgàrmester Úr, 
Hivatkozva dèlutàni telefonbeszèlgetèsünkre, a következőt javasolom az èrintett területeken. 
Délutàn szemrevèteleztük a területeket, sajnos valóban megjelent a gyepben a parlagfű. Ennek oka 
részben a szèlsősèges időjàràs, hol özönvíz, hol aszàly sújtja az idei èvet. A parlagfű, pionír fajként 
azon fajok közè tartozik, akik szeretik ezeket a szèlsősègeket, így kivèdhetetlenül megjelenik, hiszen a 
biodiverzitàsban ez a feladata, ezt a szerepet osztottàk neki. Gyorsan, agresszívan jelenjen meg! Így 
nem csak gyógynövèny, hanem gyom is!  
A fűmagot tavasz vègèn tudtuk elvetni, ez időintervallum nem volt elèg a teljes záródásra. Ősszel a 
gyepet felülvetjük, teljes zàródàsa jövőre vàrható, kedvező viszonyok közt. 
Amit most tehetünk: cèlzott gyomírtàs, majd felülvetès az ősszel. 
Sajnos a problèma nem egyedi eset, fűmagszóràsnàl mindenkèpp megjelenik. A rendszeres fűnyíràssal 
azonban kordàban tudjuk tartani a területeket. „ 

 
A másik, a 2-es út forgalmi helyzete 

Rétságon ma a Posta előtt 2 db kátyú lett kijavítva. Ennek köszönhetően ma Borsosberényig vagy a 
mási irányból Érsekvadkertig ért a kocsisor. 

Érdeklődésemre, hogy mi lesz a többi kátyúval a következő választ a kaptam: a többi kátyú augusz-
tusban lesz kijavítva. A vasút átjárónál még tart az egyeztetés a Közútkezelő és a tulajdonos 
(Magyar Államvasutak) között. Várhatóan ideiglenes javítás lesz az idén.   
Bevallom, ez a válasz ledöbbentett. Igen sokan keresnek e-mailban, telefonon a vasúti átjáró miatt. Volt 
olyan reklamáló is, aki közvetlenül Balla Mihály országgyűlési képviselőt is megkereste.  

Többen felvették már a polgári engedetlenség gondolatát.,pl.: muskátli ültetés, jelzőlámpa folyama-
tos nyomkodása stb. Idáig nem kívánok eljutni, szeretném, ha az érintettek mielőbb végleges megoldást 
találnának. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vasúti átjáró 
ügyében nem illetékes. Jávorka János, dr. Szájbely Ernő képviselők már levéleben keresték meg az 
illetékeseket az úthibák kijavítása érdekében. Jómagam már sajtónak is nyilatkoztam.  
https://www.nool.hu/kozelet/helyi‐kozelet/rengeteg‐az‐uthiba‐katyutenger‐neheziti‐a‐retsagi‐autosok‐eletet‐
4110410/ 

Sajnos azt kell mondjam, többet nem tehetünk. Engem is zavar a kátyúba zöttyenő kamion hangja, az 
életveszélyes vasúti átjáró. Bízom benne, hogy az illetékesek nem várják meg, hogy tragédia történjen. 
Végleges megoldás a 2-es számú főút (autópálya ☺ ) kerülő szakaszának megépülése, mely jó ideig még 
csak terv. A völgyhíd nem Szendehely és Katalinpuszta között épül most sem.  
 
Rétság, 2021. 07. 12. 
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