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Előszó
Ragály Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete köszönti a lakossá-
got abból az alkalomból, hogy megjelent 
a „RAGÁLYI HÍRMONDÓ” első száma, 
melyet terveink szerint évente legalább 
egy alkalommal szeretnénk megjelentet-
ni azzal a céllal, hogy megismertessük a 
lakossággal az elmúlt időszak elvégzett 
munkáit.

Ebben a számban a közmunkaprog-
ramról, a szociális támogatásokról, a 
pályázatokról, valamint a kulturális- és 
szabadidős programokról adunk tájékoz-
tatást.

Közmunkaprogram
2017/2018 évben a közmunkaprogram-

ban három fő célkitűzés volt, mezőgazda-
sági program, helyi sajátosság program, 
belterületi közutak karbantartása.

Mezőgazdasági programban fő cé-
lunk a növénytermesztés, 5,4 hektáron 
gazdálkodik az önkormányzat. Burgonyát 
1,5 hektáron, kukoricát szintén 1,5 hektá-
ron termesztünk. Konyhakerti területünk 
közel 1 hektár, amiben zöldséget, hagy-
mát és egyéb konyhakerti növényeket ül-
tettünk. Van 2 db fóliasátrunk is, amiben 
tavasztól őszig tudjuk a palántákat nevelni, 
utána paprikát és paradicsomot termesz-
tünk. A megtermelt zöldségeket az óvoda 
konyháján hasznosítjuk, a többletet pe-
dig a lakosság részére értékesítjük. Külön 
öröm számunkra, hogy az önkormányzati 

földeket az év folyamán sikerült körbekerí-
teni és az idén első alkalommal a földalapú 
támogatást is igénybe vehettük 5,4 hektár 
után. A program keretén belül belevágtunk 
az állattenyésztésbe, 100 db tojótyúkot és 3 
db sertést vásároltunk. Így a program kere-
tében előállított takarmányt itt hasznosít-
hatjuk. Építettünk egy 30 m2-es tyúkólat és 
egy 40 m2-es disznóólat, hogy tovább tud-
juk működtetni és fejleszteni a jövőben az 
állattenyésztést.

Második programunk a helyi sajátos-
ság program. 2016-ban kialakítottunk 
egy varroda részleget, melyben ez évben 
asztalterítők, kötények, párnák és kony-
haruhák készültek, amelyeket különböző 
rendezvényeken - gyümölcsfesztiválon, 
gőzgombóc-fesztiválon - értékesítettünk. A 
dolgozók részére pedig mellények készül-
tek munkaruha kiegészítésként. Ebben a 
programban nagy szerepet kap még a tér-
kőgyártás is, ahol 3000 db járdalapot és 
térburkolólapot készítettünk, amit telepü-
lésünk árkainak építésére és a meglévő jár-
dák felújítására fordítottunk.

Harmadik programunk a belterületi 
közutak karbantartása. Ebben a pro-
jektben nagy lépésre szántuk rá magunkat, 
mert közmunkaprogram keretén belül pá-
lyázatot nyújtottunk be a Rákóczi Ferenc 
út felújítására, amely pozitív elbírálásban 
részesült és új aszfaltburkolatot kapott. 
Ennek keretében fejeződött be a Rákóczi 
út árok és járdafelújítása. Itt használtuk fel 
a helyi sajátosság programban előállított 
térköveket és járdalapokat. A református 



templom körül kikövezésre került az árok, 
mely munkafolyamat folytatódott a Dózsa 
György úton, ahol szintén kiépültek az ár-
kok és a kapubejárók.

A három programon kívül még számos 
munkálatot végeztek el a dolgozók, mint 
például fűnyírás közterületeinken, temető 
karbantartása. Ap-
rítékot készítettek 
az óvoda gazdasá-
gos fűtése céljából, 
melyhez 50 m2-
el kibővítettük a 
meglévő tárolót.

A településképet 
szépítette, hogy 
tujákat ültettünk a 
Kossuth út temető 
alatti részére, valamint a temetőre vezető 
útra. Nagy gondot fordítottunk az egész 
falu virágosítására, melyet egész évben 
gondoztak és ápoltak a munkások. Köszö-
netet érdemelnek a közmunkások is, akik 
sokat tettek azért, hogy az eredményeket 
fel tudjuk mutatni.

Az Általános Iskolában is számos munká-
lat folyt (burkolatjavítás, festés, mázolás, 
az udvar tereprendezése), mellyel gyerme-
keink udvaron tartózkodása biztonságo-
sabbá vált.

Társadalmi munka. Nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy társadalmi munka ke-
retén belül sikerült a ravatalozó előtti teret 
leburkolni és a padokat kicserélni. Mégegy-
szer hálás köszönet az önzetlen segítségért.  
Jövő évben szintén társadalmi munkában 
a belső munkálatokat szeretnénk elvégez-
ni, amelyhez a munkaerő felajánlásokat a 

lakosság részéről szívesen fogadjuk.

Javuló közvilágítás. A vásártéren 
évek óta nagy problémát jelentett a köz-
világítás hiánya, mivel ezen a helyszínen 
számos rendezvény került megvalósításra, 
mindig kölcsönkért árammal lehetett csak 

megoldani az ener-
giabiztosítást. Eb-
ben az évben 2 db 
villanyoszlopot és 
egy áramvételi le-
hetőséget sikerült 
kialakítani a hely-
színen. Az itt talál-
ható murvás utat új 
aszfaltburkolattal 
láttuk el, ugyanígy 
a Dózsa György út 

végén lévő útszakaszt és a József Attila út 
bekötő szakaszát is. Elmondhatjuk, hogy 
belterületi utaink 90%-a felújításra került. 

Szennyvízproblémák kezelése. 
A falu végén működő szennyvízáteme-
lő-rendszer számos gondot okozott, több-
ször szembesültünk vele, hogy a település 
alsó részén lakókat elöntötte a szennyvíz. 
Ezen probléma orvoslása érdekében egy 
figyelőrendszer kialakítása fog megtörtén-
ni, amit egy diszpécserszolgálat ellenőriz, 
így probléma esetén azonnal kijavíthatóvá 
válik a hiba és remélhetőleg nem éri több 
kellemetlenség a lakosságot.               

Új honlap. Továbbá tájékoztatjuk a 
lakosságot, hogy a nyáron megújult te-
lepülésünk honlapja, ahol többek között 
naprakész információkat is igyekszünk 
megjelentetni. www.ragaly.hu



Szociális támogatások
Úgymint a tavalyi évben, az idén is sike-

rül szociális tűzifa támogatást biztosítani 
a lakosság részére, hozzájárulva a téli tü-
zelő költségeinek csökkentéséhez.

2016. december hónapban az önkor-
mányzat minden ragályi családot élelmi-
szercsomaggal támogatott. Ezzel a dön-
téssel járultak a testület tagjai ahhoz, hogy 
a Karácsonyi készülődés a községünk-
ben élő családok számára kevésbé legyen  

megterhelő.

A 2017. év eredményes gazdálkodását 
követően lehetőségünk nyílt településün-
kön szeptemberben beiskolázási támo-
gatást nyújtani az óvodás- és iskoláskorú 
gyermekeket nevelő családok részére.

Jóleső érzés volt számunkra, hogy az 
idei évben az Idősek Világnapja alkalmá-
ból a 60 év feletti lakosok részére pénzbeli 
támogatást tudtunk nyújtani.

Pályázatok megvalósulásának helyzete

Új utak. Önkormányzatunk 2016. év 
végén 10 millió forintos támogatást nyert 
út- és járdafelújításra (1818/2016 Kor-
mány határozat, hatálybalépés 2016. XII. 
22.). Ebből az összegből valósult meg a Dó-
zsa György út felújítása, amely szintén na-
gyon indokolt volt. Az önkormányzati utak 
már évek óta elég rossz állapotban voltak, 
melyek meghatározták az ott élők életkö-
rülményeit, közlekedési viszonyait. Ezen 
útszakaszon sem új aszfaltburkolat, de még 
csak kátyúzás is alig-alig történt. A helyzet 
súlyosságán a természet által okozott károk 
(esőzések, fagyások) csak súlyosbították a 
már igencsak javításra szoruló útburkolat 
állapotát.

A természeti hatások és az idő vasfoga 
nem kímélte a József Attila út burkolatát 

sem. Örömmel tudatjuk az utca lakóival, 
hogy a Belügyminisztérium kárrendezési 
alapjából (Vis maior) – megnyert pályázat 
útján - itt is megújul az útburkolat, a járda 
és a csapadékvíz elvezetése. A munka vég-
zése alatt türelmüket kérjük, befejeztével 
használhatják a megújult utakat, hiszen 
most már akár gyalogosan, akár kerékpár-
ral vagy gépkocsival biztonságosan közle-
kedhetnek községünkben. Reméljük, hogy 
a már elkészült és készülőben lévő utak sok 
örömet jelentenek majd a mai és a jövőbeni 
lakosoknak egyaránt. Legyünk büszkék rá 
és használjuk rendeltetésének megfelelően.

Játszótér. Sok éves álmunk válik va-
lóra, hogy a közelmúltban elnyert pályázat 
eredményeként 2 darab korszerű játszótér 
épülhet tavasszal gyermekeink szabadide-
jének hasznos eltöltésére.



Kulturális- és szabadidős programok
A község kulturális- és szabadidős prog-

ramjai meghatározók a lakosság összefogá-
sában, a közösség formálásában. Célunk a 
szórakozáson kívül 
az együvé tartozás 
megélése, nemcsak 
a faluban élő lakos-
ságot érintően, ha-
nem a településre 
visszalátogatók szá-
mára is.

Az elmúlt egy év 
rendezvényeit fe-
lelevenítve: 2016 
szeptemberében a 
Gömöri Tájfejlesztő 
Egyesülettel közösen Szüreti Felvonulást 
szerveztünk. A hagyományokhoz hűen ta-
valy, és az idén is megrendeztük az Idősek 
estéjét, amely összejövetel évről-évre egyre 
népszerűbb a 60 év feletti lakosok körében. 
Színvonalas műsorral, vendégművészekkel, 
vacsorával fejeztük ki megbecsülésünket 
az idősek felé. A Mikulásnapot is megün-
nepeltük, mint minden évben a Falumiku-
lás köszöntött bennünket. A 2016-os évet 

az Adventi Fények programsorozatunkkal 
zártuk, amely során négy adventi vasárna-
pon át meggyújtottuk a település adventi 

koszorúján a gyer-
tyákat, az egyházak 
képviselői és a gye-
rekek közreműkö-
désével.

A 2017-es év ta-
lán legnépszerűbb 
eseménye volt a 
Gyermeknapi ren-
dezvényünk, ame-
lyen községünk va-
lamennyi gyermeke 
szívesen részt vett. 

Augusztusban egész napos Falunapot szer-
veztünk, ahol a programok kiválasztásánál 
megpróbáltuk figyelembe venni valameny-
nyi korosztály érdeklődését. 

A közeljövőben tervezünk egy könyvbe-
mutatóval egybekötött író-olvasó találko-
zót, és természetesen az Adventi Fények 
programsorozatunk is folytatódik, vala-
mint a Falumikulás is meglátogat bennün-
ket.

Köszönetnyílvánítás
Ez alkalommal is szeretnénk köszönetet 

mondani a Balassi Bálint Általános Isko-
la tanárainak és diákjainak a segítségért, 
amellyel emelték rendezvényeink színvo-
nalát. Továbbá külön köszönettel tarto-
zunk a Ragály Polgárőr Egyesület felé a 

gyermeknapi támogatásért (2 db ugráló-
vár), valamint a rendezvények biztosításá-
ért. Végül, de nem utolsósorban köszönet a 
történelmi egyházak képviselőinek a szol-
gálatukért, valamint mindenkinek, akik 
bármilyen módon segítették munkánkat.

Ragály Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ezúton kíván településünk minden kedves lakójának

ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT,
valamint

SIKEREKBEN ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET!


