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100 esztend´́os Erzsi néni
Hagyomány városunkban az id´́osek köszön-
tése, de ritka esemény, hogy 100 éves szüli-
napot ünnepelhetünk. Ez év december 3-án
eljött az a nap, amikor kerek számmal lehe-
tett leírni Boldog Gyuláné éveinek összessé-
gét. Bizony a 100. alkalommal ünnepelhette
meg születése napját. 

Erzsike néni családja az Alföldr´́ol, Szék-
katasról került Nógrád megyébe. Nyolcan
voltak testvérek: négy édestestvér, és éde-
sanyja korai halála után édesapja második há-
zasságából újabb négy testvérrel b´́ovült a csa-
lád. A középiskolai éveket még Hódmez´́ová-
sárhelyen töltötte, óvón´́onek tanult.

Rétságra 56-ban költözött. A háború évei
alatt óvodavezet´́ot kerestek Romhányba, Er-
zsi nénit választották. Nagyon szerette hiva-
tását, a mai napig szívesen gondol ezekre az
id´́okre. Kés´́obb a kereskedelembe került át,

ahol férje, Gyula bácsi tevékenykedett. 75-
ben ment nyugdíjba, de ezután is sokat dol-
gozott: helyettesít´́o vezet´́oként munkálkodott
a vonzáskörzet több településén is.

A “világ minden tájáról” - Görögországból,
Németországból, Angliából, Spanyolországból
és az Egyesült államokból érkeztek a köszönt´́o
telefonhívások. Gyermekei Erzsébet és Mária,
unokái Géza, Zsolt, Mária és Ildikó, dédunokái
Gabriella, Katalin, Bence, Áron, Efi és Eliza-
beth, ükunokái Vivien és Angelosz. 

Erzsike néni ma is tevékeny, szívesen me-
sél emlékeir´́ol. Nyomon követi a hétközna-
pok eseményeit, érdekl´́odik régi ismer´́osök-
r´́ol. Szeret sütni-f´́ozni, sokat kártyázik lányá-
val, Marikával. 

Szerkeszt´́oségünk és Olvasóink nevében
mi is kívánunk további egészséggel, örömmel
teli éveket!
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Városházi tudósítások

Tekintettel a vírus veszélyhelyzetre, tes-
tületi ülések összehívására nem kerül-
hetett sor az elmúlt id´́oszakban. A rend-
kívüli jogrendben a polgármester ka-
pott felhatalmazást, hogy a település
m´́uködése érdekében szükséges dönté-
seket a képvisel´́o-testület nevében meg-
hozza. Az egyes döntésekhez el´́oterjesz-
tések elkészültek, amelyeket a polgár-
mester megküldött a képvisel´́oknek és a
bizottsági tagoknak, akik véleményét a
döntés kialakításban figyelembe
vett. A következ´́okben ebben az
eljárásrendben a polgármester
által hozott határozatok kerülnek
közzétételre.

Az illegális hulladéklerakók
felszámolása érdekében a
“Tisztítsuk meg az Országot!”
projekt 2020. évben megvalósítandó I.
ütemér´́ol szóló 1598/2020. (IX. 21.)
Korm. határozat alapján a Belügymi-
nisztérium nyilvános pályázati felhí-
vást tett közzé a települési önkor-
mányzatok számára. A pályázatban la-
kosságszám szerint lehetett forrást igé-
nyelni. Rétság 3.000.000 Ft-ra pályáz-
hatott. A pályázat benyújtásra került.
Sajnos arról értesültünk, hogy forrás-
hiány miatt elutasításra került.
Hunyadi Nyugdíjas Klub nyújtott be
pályázatot október 17-i kecskeméti ki-
rándulás költségeinek a TKB szabály-
zat szerinti támogatására. A maximum
75%-os arányú támogatásként
142.100 Ft megítélésre került.
A képvisel´́o-testület a korábbiakban is
többször foglalkozott a bölcs´́ode léte-
sítésével, tekintettel arra, hogy ebben
a témában benyújtott pályázaton nyer-
tünk. Az el´́okészületi munkák után is-
mét meghirdetésre került a közbeszer-
zés az épület kivitelezésére. A beérke-
zett jelentkezések mivel az eljárásban
az árajánlatok mindegyike meghaladta
- a Kbt. 75. § (4) bekezdésének meg-
felel´́oen igazolt - rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét, ezért a közbe-
szerzés érvénytelenítésre került. Egy-
ben a közbeszerzési szakért´́ot felkér-
tem, kivitelez´́o cégek keresésére és új
közbeszerzés indításának el´́okészíté-
sére.
Rétság város rendeletben megfogal-
mazottak szerint minden évben csatla-
kozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pá-
lyázathoz, amely fels´́ofokú intéz-
ményben tanulók számára nyújt támo-
gatást a következ´́o tanév 10  hónapjá-
ban. A város által megítélt támogatást

a központi költségvetés is kiegészíti. A
pályázatok elbírálása a korábban ki-
alakított súlyozási táblázat alapján
megtörtént, 10 f´́o részesült támogatás-
ban. (3 f´́o havi 5000, 3 f´́o havi 6000,
3 f´́o havi 8000, 1 f´́o havi 10000 Ft/hó)
A támogatások teljes összege éves
szinten 670.000 Ft, melyet a költség-
vetés következ´́o módosításakor be kell
építeni.
Az ivóvíz és szennyvízhálózat koráb-

ban önkormányzati beruházás-
ként jött létre, és az önkor-
mányzatok tulajdonát képezik.
A szolgáltatást és az üzemelte-
tést a DMRV szerz´́odés alap-
ján biztosítja. A vegyes tulaj-
doni viszonyok megszünteté-
sére született jogszabály sze-

rint ez a közm´́uvagyon térítésmente-
sen átszáll az államra. Az err´́ol szóló
szerz´́odés aláírásra került.
Rétság Város Önkormányzata a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme
alapján 2017. decemberében bérbe
adott egy területet a város északi ré-
szén, külterületen adótorony üzemel-
tetésre. A szerz´́odés megkötésre ke-
rült, de lakossági észrevételek miatt az
önkormányzat és a DIGI Kft - a szer-
z´́odés életben maradása mellett - új
helyszín kijelölését határozta el. A je-
lenlegi indítvány alapján a szerz´́odés
felbontásra került, egyben egy új hely-
színre vonatkozó megállapodást kötött
a város.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár kérelmet nyújtott be terem-
bérleti szerz´́odés megkötésének enge-
délyezésére, a Nemzeti M´́uvel´́odési
Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság
számára tanfolyam céljára, díjmentes
igénybevételi lehet´́oséggel. A szerz´́o-
dés jóváhagyásra került. (A progra-
mokra a vírushelyzeti korlátozások
feloldását követ´́oen kerülhet sor.)
A testület korábbi döntése alapján a
pályázati kiírásban foglaltak szerint a
fogorvosi szolgálat ellátására jelentke-
z´́o dr. Bed´́o Gyöngyi fogszakorvos
szolgálati lakásra tart igényt. Az erre a
célra fenntartott önkormányzati lakás
felújításra szorul, ezért a munkák el-
végzésére ajánlatokat kért a város. A
beérkezett jelentkezések közül a leg-
kedvez´́obb ajánlatot - 7,8 millió Ft -
adó KINGSZIMA Kft.-vel történik
meg a szerz´́odés megkötése.
Önkormányzati  döntés alapján ne-
gyedévente beszámolót kell készíteni

az önkormányzat számára járó követe-
lések állományáról. (Be nem fizetett
tartozások) A tájékoztató elkészült,
amely elfogadásra került, a szokásos
záradékkal: A követelésállomány
csökkentése érdekében valamennyi
érintett´́ol - a jogszabályokban rögzített
lehet´́oségek figyelembevétele mellett -
továbbra is aktív közrem´́uködést, és
számokban is kimutatható eredményes
munkát várok.
Városüzemeltetési csoport megnöve-
kedett feladatainak biztonságos ellátá-
sa érdekében kérte, hogy egy távozó
munkatárs esetében az átadás idejére
párhuzamos foglalkozás kerüljön en-
gedélyezésre, továbbá 1 f´́os létszám-
b´́ovítésre kért lehet´́oséget. A jogos in-
dok a közmunkaprogramban egyre ke-
vesebb f´́o alkalmazható, és az állandó
szakemberek munkája jobban koordi-
nálható. Mindkét kérést támogató dön-
tés született.
VABI Hungária Kft. kérelemmel for-
dult az önkormányzathoz, hogy egy
önkormányzati tulajdonban lév´́o 780
hrsz ingatlant meg kívánja vásárolni.
Az érintett ingatlanhoz értékbecslés
beszerzése szükséges, ennek megren-
delése megtörtént az OTP Jelzá-
logbank Zrt-nél
A Szociális Bizottság hatáskörébe tar-
tozó 20 települési támogatási kérelem-
ben is döntés született.
Az Óvodában egy pedagógus Mester-
pedagógus képzésben kíván részt ven-
ni. Ezzel kapcsolatos megállapodás
aláírásra került.
Hulladékgazdálkodási feladatok ellá-
tására az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulással kötött a város
szerz´́odést, a Zöld Híd Kft-n keresztül
történ´́o hulladékgy´́ujtésre. A társulási
tagok változása miatt a szerz´́odés mó-
dosítása szükséges, amely aláírásra
került.
Minden év decemberében meg kell
határozni a következ´́o esztend´́oben
alkalmazandó földhaszonbérleti dí-
jakat. 232/2013.(IX.27.) képvisel´́o-
testületi határozatban megállapított
díjak emelése nem indokolt, ezért
2021-ben is azonos tarifa marad ér-
vényben. 
DM Concept 2020. KFT korábbi dön-
tés alapján bérleti szerz´́odést kötött a
laktanyai területen a volt járm´́ujavító
épületére. A cég benyújtotta kérelmét,
mely szerint az ingatlant és további 11
rétsági belterületi ingatlant meg kíván
vásárolni.  Az  értékesítési eljárás
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Fogorvosi szolgálat 
rendelési id´́o 2020. november 2-t´́ol

Rendel: Dr. Bed´́o Gyöngyi fogszakorvos
Hétf´́o: 7,00-13,00
Kedd: 7,00-13,00
Szerda: 7,00-13,00 13,30-19,30
Csütörtök: nincs rendelés
Péntek: 13,00-19,00

Telefon: 0635-350-019
A rendelési id´́o vége el´́ott 1 órával új beteg
fogadására már nincs lehet´́oség.

Kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
járványügyi szabályokat a rendel´́oben
betartani szíveskedjenek!
— A váróteremben egyszerre 6 beteg tar-

tózkodhat!
— A váróteremben a szájmaszk viselése

kötelez´́o!
— Belépéskor kézfert´́otlent´́o használata

kötelez´́o!

II. sz. háziorvosi szolgálat

rendelési id´́o 2020. november 2-t´́ol

Rendel: Dr. Rádi László
Hétf´́o: 9,30 -11,30
Kedd: 13,00 - 16,00
Szerda: 8,00 - 10,00
Csütörtök: 9,30 - 11,30
Péntek: 9,30 - 11,30

Telefon:  06-35-350-687

Melanóma sz´́urés
Kedves Rétságiak!

Rétság Város Önkormányzata, b´́or-
gyógyász szakorvossal kötött megállapo-
dás alapján, térítésmentesen biztosítja a
rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok
sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakorvo-
si feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal.

Legközelebb december 11-én, pénte-
ki napon lesz sz´́urés 12.00-15.00-ig. Id´́o-
pontot lehet kérni a recepción személye-
sen, vagy a 35-550-570 telefonon. Éljenek
a lehet´́oséggel! A sz´́urés a rétsági lako-
sok számára ingyenes. 

Tájékoztató

Fogorvosi ügyelet ellátásáról
Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-
gai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egye-
temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-
g´́os esetben az alábbi helyen és id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató
Intézet, 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 40.
(Corvin negyed metróál-
lomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20:00-07:00
Szombat:  08:00-13:00, 
         14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 00:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 00:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a kihirdetett veszélyhelyzet
és rendkívüli jogrend alapján nem ülé-
sezik. A halaszthatatlan döntéseket a
polgármester hozza. Ezek elérhet´́ok a
www.retsag.hu oldalon.

Rendeletek, jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szer-
kesztett szövege, és a jegyz´́okönyvek is
megtalálhatók.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések határo-
zatai az ülést követ´́o 15 napon belül elérhe-
t´́ok a www.retsag.hu weblapon, az Önkor-
mányzat fejezetben.

A 2020. október 22-i
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o You-
tube címen:
https://youtu.be/nNJGhdeHXcM

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2021. JANUÁR

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Januárban 11-én.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Januárban 27-én.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Januárban 4., 11.,
18., 25.

Felhívjuk a figyelmet, hogy koronaví-
rus intézkedések esetén el´́ozetes telefon
egyeztetés szükséges, illetve els´́osorban
telefonon, e-mailben keressék a hivalat
vezet´́oit.

megindításának els´́o lépéseként érték-
becslés beszerzése szükséges, amely-
nek megrendelése megtörtént az OTP
Ingatlan Zrt-nél. 
Tolmács község és Rétság város köz-
igazgatási határának módosítására
vonatkozó tárgyalások lefolytatását
és a szükséges megállapodások el´́o-
készítését a polgármester Jámbor La-
jos jegyz´́ovel megkezdte. A közigaz-
gatási határ rendezésével érintett,
Rétság város tulajdonában lév´́o, 02/4
hrsz, 8 8948 m2 nagyságú terület
megosztási tervének elkészítésére,
árajánlatot kértek Dombai Gábor
földmér´́o mérnökt´́ol.
Minden év decemberében szükséges a
következ´́o év önkormányzati adók
mértékének meghatározása. Az adók
módosítása nem indokolt így a kihir-
detett 11/2020 rendeletben a 2021. évi
adómértékek megegyeznek a koráb-
ban érvényes díjtételekkel.
A fogászat internetes szolgáltatási
szerz´́odését a változások és a maga-
sabb sávszélesség igénye miatt újra
kellett kötni az ACE Telekom Internet
szolgáltatóval. A szerz´́odés jóváhagyá-
sa megtörtént.
Bölcs´́ode kivitelezésre új közbeszer-
zési eljárás lefolytatásával kapcsolat-
ban szerz´́odés került aláírásra Márkus
Pál szakért´́ovel, 1,1 millió forint érték-
ben. A döntésben 23 vállalkozás szere-
pel, akikkel a szakért´́onek fel kell ven-
ni a kapcsolatot el´́ozetes piackutatás és
ajánlattétel céljából. (Az ajánlatokat
ezt követ´́oen az EKR rendszerben te-
hetik meg.)
A költségvetés háromnegyedéves tel-
jesítésér´́ol készült beszámoló elfoga-
dásra került. Az el´́oterjesztésb´́ol jelen
helyzetben is megállapítható, hogy a
gazdálkodás biztonságos, a pénzügyi
egyensúly biztosítva volt. Az intézmé-
nyek m´́uködési feltételei adottak vol-
tak, a költségvetés az id´́oközben ho-
zott döntésekkel módosítottak szerint
került végrehajtásra.
A Rétsági Polgár´́or Egyesület nyújtott
be kérelmet az önkormányzati támo-
gatás felhasználási tételeinek módosí-
tása érdekében. A megállapodás a
megítélt támogatási összeget nem
érinti, és aláírásra került.
A korábbi évek gyakorlatának megfe-
lel´́oen el´́ozetes elektronikus egyezte-
tést követ´́oen rendeletet alkottunk az
átmeneti gazdálkodás szabályairól. Ez
a dokumentum 2021-ben a költségve-
tés megalkotásáig érvényes szabályo-
kat tartalmazza. Kihirdetésre került
12/2020 számon.
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Évértékel´́o - újévköszönt´́o
Tisztelt Rétsági Lakosok!

Kivételesen különös évet hagyunk
magunk után alig néhány nap múlva. A
vírus okozta intézkedések sok dologban
átírták mindazt a reményt, amit a 2019.
évi pezsg´́os koccintásnál kívántunk és
megvalósítani akartunk. 

Az ébredez´́o tavaszban sok-sok emberi
találkozást, szabadtéri programokat, termé-
szetjárást, klubnapokat reméltünk. A központi
intézkedések és a realitás belátása mindenkit
e városban és azon kívül arra kényszerített,
hogy csökkentsük a találkozások számát, vé-
dekezzünk maszkokkal és tegyünk meg min-
dent a Covid-19 terjedésének megakadályo-
zására. Utólag megállapíthatjuk, a tavaszi vé-
dekezés eredményes volt. 

A gyönyör´́u tavaszt legtöbben ön-
kéntes bezárkózással töltötték. Itt kö-
szönöm meg mindenkinek a fegyelme-
zett hozzáállást, a szabályok betartását,
továbbá mindazok helytállását akik
munkájukkal vették ki részüket a város
m´́uköd´́oképességének fenntartásában.

Gondolok az egészségügyi dolgozók mel-
lett az intézményeink, a hivatalok munka-
társaira és a sok-sok önkéntesre, akik az
id´́os emberek ellátásában segédkeztek.

Ezen intézkedések miatt nem lehetett
áprilisban lakossági fórum, és november-
ben közmeghallgatás sem. Noha a Hang-
adó oldalain folyamatosan tájékoztattam
Önöket, úgy gondolom, hogy annak az
évértékelés, és tervismertetés rövid össze-
foglalását, amelyet az említett alkalmak-
kor hagyományosan megtartottunk itt
osszam meg Önökkel.

Az el´́oz´́o évben képvisel´́o-testület vá-
lasztásra és váltásra került sor a közéletért
felel´́osséget érz´́o polgárok szavazatai alap-
ján. Itt is köszönetet mondok mindenkinek
aki részt vett a választáson. Új képvisel´́o-
testület alakult, amiben biztosított a sokszí-
n´́uség. Az évtizedes tapasztalattal rendelke-
z´́o önkormányzati munkában edzett embe-
rek mellé fiatalokat is delegált a város.
Többféle korosztály, többféle politikai nézet
alkothat olyan egészet, amelyben a közös
bölcsességgel születnek mindenki számára
legjobban elfogadható döntések.

Az el´́oz´́o év (2019) és az el´́oz´́o ciklus
értékelésébe nem mennék bele, de tény,
hogy a testület nagy többséggel minden
pályázati projekten indulást megszava-
zott, tudatos takarékossággal gazdálko-
dott, és biztosította az intézmények szín-
vonalas m´́uködését. Sajnálatos tény azon-
ban, hogy az 5 éves ciklus alatt egyetlen
városfejlesztési projektet sem sikerült
megvalósítani. A pályázataink megvalósí-
tásának aprómunkája erre a ciklusra ma-
radt. Egyetlen projekt ért véget, a buszme-
gálló létesítése, amelyet sajnos a mai na-
pig nem sikerült rendeltetésszer´́u haszná-
latra átadni. Az átadás meghiúsulásának
oka: az önkormányzat engedély nélkül
épített rá állami területre. Néhány héttel

ezel´́ott a harmadik ilyen területre talált rá
a szakhatóság. A tulajdonviszonyoknak
már a tervezés id´́oszakában látszódni kel-
lett volna. Tudom, ez nem vigasz mind-
azoknak, akik a mai napig nem tudják
használni a buszmegállót. Önhibámon kí-
vül kerültem ebbe a kellemetlen helyzet-
be. Azt tudtuk, hogy bonyolult és hossza-
dalmas feladat lesz az üzembe helyezés,
de ilyen szarvashibákra nem számítottam,
f´́oleg nem háromra.

Az októberi eskütételt követ´́oen nagy
tervekkel indultunk, és ezek megvalósítá-
sához igen nagy ütemben hozzá is fog-
tunk. Nyugodtan kijelenthetem, hogy
olyan mérték´́u városfejlesztési munkák te-
lepülésünk belterületén soha nem voltak,
amelyek ebben a ciklusban elindultak.
Ezekr´́ol a korábbi Hangadó számokban
részben tájékoztatást adtam, és a szerkesz-
t´́ok képekkel is alátámasztották. Er´́os
ütemben halad a tanuszoda fejlesztése. De
ami az ittlakókat jobban érdekli és érinti a
Zöld Város program két ütemének el´́ore-
haladása. A piac épületei egyre magasod-
nak, még ez esztend´́oben tet´́o kerül az üz-
letekre, és indulhat a felöltöztetésük, fel-
szerelésük. Az útépítési programrész gya-
korlatilag elkészült, a m´́uszaki átadást ké-
szítjük el´́o. A helyi lakosok örömmel vet-
ték birtokba az elkészült parkolókat a Rá-
kóczi úti épületek el´́ott, az Orgona köz-
ben, és a Piac bejárata el´́ott. Nagymérték-
ben fokozza az ott él´́ok, arra közleked´́ok
komfortérzetét. Több járda is elkészült. A
mai napon már akadálymentesen át lehet
haladni a templomkertet átszel´́o széles
gyalogúton, akár elektromos mopedekkel
is. Az OTP el´́otti járda is használatba ke-
rült, a f´́oút forgalmától biztonságosan el-
szeparált közlekedést teremtve. Ugyan-
csak kész a járda az Orgona közb´́ol a
KRESZ-lámpáig vezet´́o sávban és a má-
sik ága a városközpontba közleked´́ok ré-
szére  (gyermekkocsit tolóknak is) bizto-
sítva új gondmentes haladást.

Tanuszoda pár nappal korábbi állapotban. A készül´́o fogadóépület és a kiszolgáló részek. Hátul a nagymedence
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A projekt piaci része a tervek szerint
is 2021-ben kerül átadásra, miként a Tan-
uszoda is október körül készül el. A Zöld
Város parképítési projektrészeivel meg
kellett várnunk a mélyépítési munkákat,
hiszen több kapcsolódó terület van. Az új
parkok utcabútorokkal, gyeppel, dísznö-
vényekkel, vadonatúj cserjék, félmagas és
magas kerti fák telepítésével tavasszal
fognak elkészülni.

Meg kell mondani ´́oszintén, hogy több
dologban nem tudtunk el´́ore lépni, amely-
nek a vírushelyzet miatti nehézségek a f´́o
okai. A több halaszthatatlan feladatot még
csak-csak megoldottuk. Gondolok itt az
óvoda mintegy 50 millió összköltséget je-
lent´́o felújítására, a gimnázium épületének
kazáncseréjére, tet´́obeázás elhárítására,
amely több mint 3 millió forintos költsé-
get jelentett, de itt említhet´́o az az el´́ore-
lépés, amit a 32 hektáros, majdani lakóte-
rület kialakítására szánt terület gazmente-
sítését jelentette, ugyancsak mintegy 20
millió forint nagyságrendben. De sajnála-
tos módon a városkarbantartási munkák
indítása nem történt meg, noha a felmérés,
a tervezés megtörtént, így ezen terveink
megvalósítása is 2021-re tev´́odik át.
Ugyancsak gondban vagyunk a Bölcs´́ode
építésének elkezdésével. Korábban 3 pá-
lyázatot is beadott a testület, amelyek
eredménytelenségének okait itt nem rész-
letezem. A negyedik benyújtott pályáza-
tunk elnyerésér´́ol a 2019-es évben szüle-

tett döntés. Az el´́okészít´́o munkákat elin-
dítottuk. Tervezés, közbeszerzési szakért´́o
felkérése, közbeszerzés kiírása, és az aján-
latok elbírálása megtörtént. Sajnálatos, hogy
a közbeszerzési eljárást kellett részben jog-
szabályi el´́oírások alapján, részben pedig
véleményünk szerint túlárazás miatt érvény-
telennek min´́osíteni, pedig a tervez´́o által
rögzített és pályázaton megnyert összeghez
várhatóan igen jelent´́os saját forrást már biz-
tosított a képvisel´́o-testület. Ez a létesítmény
pedig sínen van, már csak olyan kivitelez´́ore
vár, aki kell´́o referenciákkal, jogszabályi
feltételekkel, reális áron el tudja vállalni a
megvalósítást. Nagyon remélem, hogy a
munkát rövidesen el tudjuk kezdeni. Jelen-
leg a közbeszerz´́o keresi meg a vállalkozá-
sokat abból a célból, hogy kívánnak-e indul-
ni a pályázaton és ha igen, megfelelnek-e a
törvényi el´́oírásoknak.

Szükséges szólni az anyagi kérdések-
r´́ol, hiszen a 2020-as év e tekintetben nem
várt jelenségeket produkált. Egyrészr´́ol
azért, mert a tavaszi leállások okán a gyá-
rak, vállalkozások bevételei csökkentek,
és ez várhatóan az adóbevételben is meg
fog mutatkozni. Másrészt a kormány meg-
növelte a szolidaritási hozzájárulást, így
már Rétság több mint 118 millió forintot
fizet be a lehetséges bevételéb´́ol az adóe-
r´́oképesség számítása okán. Mindezt te-
tézte, hogy az üzemek életének könnyíté-
sére a kormány az adó feltöltési kötele-
zettséget törölte. A következ´́o pedig a gép-

járm´́uadó elvonása az önkormányzatok-
tól. Ezek együtt - a már említett 118 millió
forint elvonáson kívül - újabb 8,8 millió-
val csapolta meg a kasszánkat. Nem is
tudom, hová jutottunk volna, ha az el´́oz´́o
képvisel´́o testület bölcs többsége nem ké-
pez olyan tartalékokat, amivel ezt az id´́o-
szakot túlélhetjük, és a fejlesztéseket
megvalósíthatjuk. Mert sajnálatosan nem
titok, hogy minden tervezett kivitelezés-
hez jelent´́os tízmilliókat kell hozzátenni.
A Zöld Város, a bölcs´́ode létesítése, a vá-
roskarbantartási feladatok megvalósítása
együttesen közel 300-500 millió forint
plusz forrást igényel. (Ide nem besorolva
az óvoda, a középiskola épületének már
jelzett költségeit.) Fontosnak tartom meg-
említeni, hogy valamennyi rétsági ingat-
lantulajdonos a kommunális adó elenge-
désével és a szemétszállítási díj teljes át-
vállalásával 40 ezer forint támogatáshoz
jutott, mely - figyelembe véve az ingat-
lanok számát -, meghaladja a 40 millió
forintot. A korábban tartalékba tett forin-
tok még biztosítják a fedezetet.

A képvisel´́o-testületi munka sem volt
zökken´́omentes. Több ülést nem tudtunk
megtartani, amit a munkatervben ütemez-
tünk. Bár, amikor lehetett, a város érdeké-
ben fontos döntésekre a képvisel´́ok soron
kívüli ülésen meghozták a szükséges ha-
tározatokat. A tavaszi és a jelenlegi rend-
kívüli jogrend alkalmával, amikor a pol-
gármester hozhat döntéseket a képvisel´́ok

Újonnan létesült parkolók a Rákóczi úton  és az Orgona közben Templomkert új járdával

A Piac el´́otti új parkolókÜzletsorok  szépen magasodnak a Piac udvarban
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helyett, azt a módszert alkalmazom, hogy
minden képvisel´́o megkapja e-mailben az
el´́oterjesztéseket és a döntést visszakül-
dött véleményük alapján hozom meg. Te-
szem ezt az egyeztetést a demokratikus
elvek és követelmények betartása miatt.
Gyakorlatilag mindig a többség egyetér-
tésével születnek a döntések, noha erre a
törvény nem kötelezi a polgármestert.

Feladataink a következ´́o esztend´́ore is
sorban állnak. A már említettek befejezé-
se, és újabb projektek indítása vár ránk.
Pályázati forrást nyertünk a Kossuth utcai
járda anyagköltségére, 5 millió forint ere-
jéig. A köztemet´́oben új urnafal építésére
szintén pályázati forrás érkezett közel 4
millió forint magasságában. Sajnos nem
sikerült pályázati forrást nyernünk a
Templom utca felújítására, a temet´́oben
lév´́o út felújítására, valamint a 32 hektáros
területen lév´́o illegális hulladék eltakarítá-
sára. Csak remélni tudom, hogy a követ-
kez´́o esztend´́o kevesebb gondot gördít

elénk, mint a mostani, és újabb nagyobb
lépéseket tehetünk a város karbantartása,
fejlesztése érdekében.

Ehhez kérem minden ittlakó megér-
t´́o együttm´́uködését. Kérem, hogy a ví-
rushelyzet miel´́obbi leküzdése érdeké-
ben mindenki tartsa be a szabályokat,
viseljenek maszkot, tartsanak távolsá-
got és kerüljék a 10 f´́onél nagyobb ösz-
szejöveteleket. Vigyázzunk id´́os hozzá-
tartozóinkra.

Miközben a városunkat ünnepi díszbe
öltöztettük, és a családok is adventi ko-
szorúkkal követik a várakozást, a Megvál-
tó érkezésének legmisztikusabb napját,
fájdalmas szomorúsággal tudunk csak ar-
ra gondolni, hogy az idei Karácsony és a
Szilveszter nem lehet olyan, mint amilyen
szokott. Kérem, ezennel a veszélyes be-
tegség elkerülése érdekében inkább alkal-
mazkodjon mindenki a védekezés racio-
nalitásához. Ne tartsanak nagy összejöve-
telt. Szeretteikkel gondolatban is lehet

Vendégünk volt Tóth Ferenc plébános
2020. december 8-án ünnepélyes kere-
tek között került sor a plébánia kertben
egy közösségi tér alapk´́oletételére. A f´́o
cél közösségi élet fellendítése.

Több mint 10 éve kezd´́odött a terve-
zés. A tervek készítése pályázatból való-
sult meg, egy egymilliós tétel, nem a hí-
vek templomra szánt adományát érintette,
majd a tervek elkészülése után indult a
további pályázatok beadása. Végül a Ma-
gyar Falu Programhoz benyújtott anyag
bizonyult szerencsésnek. Ebb´́ol a pályá-

zatból a szerkezetkész épületet lehet meg-
valósítani. Amennyi önrészt adott a Rétsá-
gi Egyházmegye, annyi összeggel járul
hozzá a megyéspüspök a befejezéshez,
melynek várható id´́opontja 2021 novem-
ber. 

Az új közösségi tér a templom része is
lesz. Felújításra kerül a templom villany-
hálózata is napkollektorok felszerelésé-
vel. A teljes interjú megtekinthet´́o lesz de-
cember 22-én a KonkRétság cím´́u m´́uso-
runkban.

együtt lenni, és a technika is segít a kap-
csolattartásban. Éljünk ezekkel a lehet´́osé-
gekkel. Ezen gondolatok jegyében a kép-
visel´́o-testület, a Polgármesteri Hivatal
munkatársai nevében is kívánok meghitt
karácsonyt és gondtalan jó egészséget
mindenkinek. Kívánom, hogy az új esz-
tend´́o már engedjen a szorításokból, és
miel´́obb térhessünk vissza a megszokott
normális, közösségi kapcsolatokat, ren-
dezvényeket is megenged´́o élethez. 

Boldog Új Évet mindannyiuknak!
Mez´́ofi Zoltán polgármester
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Ünnepváró fények
Advent els´́o vasárnapjára ismét helyükre
kerültek az ünnepi díszkivilágítás fényei. A
városközpontban - este 8 el´́ott - végigsétálók

több helyen találkozhatnak a pár éve tel-
jesen megújított lámpaf´́uzérekkel, a vil-
lanyoszlopokra felkerült fényvirágokkal. 

Mikulás az óvodában
Városunk gyermekintézményében mindig
nagy lekesedéssel készülnek a jeles napok
megünneplésére. Ilyenkor a kicsikkel da-
lokat tanulnak, rajzokat, kézimunkákat
készítenek, amelyekkel aztán dekorálják a
termeket és a folyosót. Nagy várakozás
el´́ozi meg az ajándékátadó napot. Ez most
másképpen valósulhatott meg, mint az ed-
digi években.

 Már a cím sem egészen pontos. A
Mikulás ugyanis nem mehetett be az óvo-
dába. Komolyan veszik a járványügyi in-
tézkedéseket. December 4-én, pénteken
délel´́ott a kipirult gyermekarcok figyelték,
mi fog történni. A csizmáikat az óvoda
teraszablakának párkányára tették ki reg-
gel érkezés után. A máskor megszokott
id´́opontban megérkezett a télapó, de nem
nyert bebocsátást. A megújult teraszon vé-

giglépdelve felfedezte a csizmákat és az
ablak mögött figyel´́o gyerekeket. Intege-
tett nekik, ´́ok visszaintegettek, és a csoma-
gokat a csizmák mellé helyezte el. Nagy
volt az öröm, amikor a piroskabátos id´́os
jótev´́o újabb helyszín felé vette az irányt,
és a csomagokat a terembe körbeülve
folytatták az ünneplést az óvodások a
munkatársakkal együtt. Alkalomhoz ill´́o
dalokkal, versekkel és persze a játék sem
maradhatott el.

Ajándék az óvodának
Balla Mihály Országgy´́ulési Képvisel´́o Úr
ebben az évben is almát adományozott a
Rétsági Napközi Otthonos Óvodának.

A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda
közössége nevében köszönjük Balla Mi-
hály Országgy´́ulési Képvisel´́o Úr adomá-
nyát, melyet Mez´́ofi Zoltán Polgármester
Úr és Varga László Úr juttatott el intézmé-
nyünkbe.

Az óvoda közössége

Gyertyagyújtás
A m´́uvel´́odési központ el´́otti parkban ad-
venti koszorú figyelmeztet arra, hogy kö-
zeleg a Karácsony. Korábban meghitt ren-
dezvények keretében, verssel, énekszóval
villantottuk fel a gyertyák közül a soron
lév´́ot, a hit, a remény, a szeretet, az öröm
lángjait. Ez évben sz´́ukebb körben a m´́u-
vel´́odési központ és könyvtár munkatársai
gyújtották meg a gyertyalángot. 
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Rétsági kalauz

Könyvtári hírek

Tisztelt Olvasók!
Intézményünk a beiratkozott könyvtári

tagok részére a vészhelyzet ideje alatt is le-
het´́oséget biztosít könyvek kölcsönzésére.

Kérjük, hogy a 35/550-163-as telefon-
számon egyeztessen a könyvtár dolgozói-
val a könyvek átvételének módjáról és
id´́opontjáról (személyes átvétel az épület
el´́ott, vagy házhoz vitel településen belül).

A visszahozott könyveket a járványü-
gyi helyzet miatt három napig elkülönítve
tartjuk.

Köszönjük az együttm´́uködést!
Jó egészséget Mindenkinek!

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2020. decemberi m´́usor
December 22. kedd 

18:00 Híradó - hírek, információk
18:15 Kultszoba - kulturális magazin
19:00 KonkRétság - közéleti magazin
20:00 Ismétlések 
         Híradó, Kultszoba, KonkRétság.

További ismétlések: 
December 23-25. 18:00 és 20:00 órától 
December. 26-27. 10:00 
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.

Programok az EFI-ben

A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületé-
ben m´́uködik az Egészségfejleszt´́o Iro-
da, amely rendszeresen kínál egész-
ségmeg´́orz´́o programokat. Alább közzé-
tesszük a december havi alkalmakat, ame-
lyek szabadon látogathatók, a részvétel in-
gyenes. Tekintettel arra, hogy a terem-
adottságok korlátozottak, ezek az esemé-
nyek népszer´́uek, sokan igénybe veszik,
el´́ozetes bejelentkezés szükséges: 35/
550-582 telefonszámon, személyesen az
EFI irodában vagy efi@retsagrendelo.hu.

December 1., 8., 12., 15. Jóga - Onli-
ne: www.emotionyoga.hu
December 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23.
Gerinctorna - Online órák 18.00-tól
December 04., 07. Lelki egészség
szaktanácsadás
December 7. Anonim Alkoholisták
Klubja
December 9. Gyógytorna szaktanács-
adás
December 10. Étrendi szaktanácsadás

A programokról további részle-
tek és az iroda egyéb szolgálta-
tásairól információ az iroda hon-
lapján: http://efi.retsagrendelo.hu.

Könyvajánló

Salvador Dalí - Egy zseni naplója
Az Egy zseni napló-

jának bevezetésében
Michel Déon francia
akadémikus egyebek
között azt írja, hogy ez
a napló “emlékm´́u,
amelyet Salvador Dalí
önnön dics´́oségére
emel. Szerénységet hiá-

ba is keresnénk benne, annál megkapóbb
az ´́oszintesége.” Nos, nehéz volna ennél
rövidebben és pontosabban összefoglalni
e könyv lényegét. Dalí valóban meggy´́o-
z´́odéssel hitte és számtalanszor kinyilat-
koztatta: a szüleit´́ol azért kapta a Salvador
keresztnevet, mert az a küldetése, hogy a
modern festészet megment´́oje, “megvál-
tója” legyen. Naplóját olvasva azonban
rádöbbenünk arra is, hogy mennyi munka,
mennyi ötlet és micsoda ravaszság kellett
ahhoz, hogy a világ ezt el is higgye neki..

Bartos Erika - Bogyó és Babóca - Hó-
napok meséi

Kísérd végig az év
hónapjait Bogyóval és
Babócával! A könyvben
tizenkét mese szerepel, a
hónapok, évszakok jel-
legzetességeit követve.
Minden hónapra jut egy

történet, melyekben szinte az összes sze-
repl´́ovel találkozhatunk! A katicalány és a
csigafiú történetei a 2004-es els´́o kötet óta
számos elismerést szereztek, a sorozat
megannyi jótékonysági ügyet szolgál, a
kötetetek több nyelven is megjelentek.

Stephen Hawking: Rövid válaszok a
nagy kérdésekre

A világhír´́u kozmo-
lógus, a világsikert ara-
tott, Az id´́o rövid törté-
nete írója ebben a zseni-
ális, posztumusz mun-
kájában az univerzum
legátfogóbb kérdéseivel
kapcsolatos gondolatait
hagyja ránk.

Hogyan kezd´́odött az univerzum törté-
nete? Fennmarad-e az emberiség a Föl-
dön? Van-e másutt is intelligens élet a
Naprendszerünkön kívül? Túlszárnyal-e
bennünket valamikor a mesterséges intel-
ligencia?

Rendkívüli pályafutása során Stephen
Hawking kiterjesztette az univerzumra
vonatkozó ismereteinket, és lerántotta a
leplet a mindenség több nagy titkáról. Bár
tudományos munkáiban a fekete lyukak-
kal, a képzetes id´́ovel és a párhuzamos
történelmekkel fog-lalkozott, így gondo-
latai sokszor a végtelen világ´́ur legtávo-
labbi mélységeiben kalandoztak, Haw-
king mégis szilárdan hitt abban, hogy a
tudománynak dönt´́o szerepe van földi
problémáink megoldásában...

Wass Albert - Kicsike lángok a magyar
éjszakában - Kötetben meg nem jelent
írások 1963-1992

Wass Albert emig-
rációban töltött évtize-
deinek summázata e
különleges kötet, mely
három évtized közéle-
ti eseményeit rögzíti.
Az amerikai kitaszí-
tottságban-lét különle-
ges feladatot rótt Wass
Albertre, aki lármafa-

ként emelt szót az erdélyi kisebbségi hely-
zet tarthatatlansága ellen, mindazon igaz-
ságtalanságokért, amelyek az erdélyi ma-
gyarokat érték az újkori Romániában.
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Mindennapjaink a szigorítások idején

2020. június 1. óta, a Rétság Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár vezet´́oje-
ként tapasztalom azokat az új feladato-
kat, melyeket a jelenlegi járványügyi
helyzet elénk görget. 

Az elmúlt 15 évben, szinte minden
rendezvényen, városi ünnepségen aktí-
van vettem részt fellép´́oként vagy egyéb
résztvev´́oként. Mindig fontos volt szá-
momra a közösségépítés, a kultúra je-
lenléte, min´́osége azon a településen,
ahol élek. Amikor a képvisel´́o-testület
megadta azt a bizalmat, hogy én legyek
az intézmény vezet´́oje, örömmel álltam
az új kihívások elé, azt azonban nem
gondoltam, hogy ilyen sokáig tart a jár-
vány és még nem tudjuk hol a vége. A
nyár folyamán már sikerült elindítani új
programokat, mint a gyermekel´́oadások
a szabadban, kisudvari koncertek. Meg-
szerveztük, megrendeztük a nagyszabá-
sú augusztus 20-i ünnepet és a szüreti
mulatságot. Sajnos jelen pillanatban új-
ra szünetet tartunk a rendezvények te-
rén. Próbáljuk maximálisan betartani a
védelmi óvintézkedéseket, de hiányzik a
közönség, a látogatók és nagyon várjuk,
hogy újra teltház lehessen.

A vészhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második ütemér´́ol
szóló 484/2020. (XI.10) kormányrende-
let alapján a közm´́uvel´́odési intézmé-
nyekben csak az ott dolgozók tartózkod-
hatnak, látogatók számára ez zárva tar-
tást jelent. Az intézményben ebben az
id´́oszakban is összehangolt munka fo-
lyik, és a napi teend´́ok mellett elvég-
zünk egy-két olyan sürget´́o munkát is,
amit nyitva tartás idején nehezebben va-
lósíthatnánk meg.

A 2020. évi XXXII. törvény a kulturá-
lis intézményekben foglalkoztatottak köz-
alkalmazotti jogviszonyának átalakulásá-
ról, valamint egyes kulturális tárgyú tör-

vények módosításáról szóló rendelkezés
alapján el´́otérbe került az intézmény do-
kumentumainak a felülvizsgálata, megújí-
tása. Szükséges az SZMSZ új törvényi
szabályok szerinti megírása, mellékletei-
nek, függelékeinek átdolgozása, az új
munkaköri leírások elkészítése 2021. ja-
nuár végéig.

Az év végi feladatok között szerepel-
nek a szintén új törvényi változásoknak
megfelel´́o statisztikai adatszolgáltatások,
beszámolók, munkatervek, jöv´́o évi költ-
ségvetés.

A könyvtár részlegen, a 3/1975. (VIII.
17.) KM-PM együttes rendelet a könyv-
tári állomány ellen´́orzésér´́ol (leltározásá-
ról) szóló rendelet alapján teljes kör´́u ál-
lományellen´́orzés folyik. A több mint
50.000 könyv polcról leemelése, azonosí-
tása, bélyegzése, számítógépre vitele,
majd az adatok végs´́o darabonkénti ösz-
szeolvasása az egyedi leltárkönyvvel sok
id´́ot vesz igénybe. Az ellen´́orzést április
végéig ütemeztük, de várhatóan hamarabb
sikerül befejezni, mert a jelenlegi helyzet-
ben több kollégát be tudunk vonni a mun-
kába.

A Rétsági televízió életében is válto-
zások vannak folyamatban. Az elkövet-
kezend´́o id´́oszakban törekszünk arra,
hogy a televízió a XXI. század elvárása-
ihoz minél közelebb kerüljön. Technikai
fejlesztés, esztétikai körülmények javí-
tása és a m´́usorid´́o b´́ovítése elmaradha-
tatlan a fejl ´́odéshez. November hónap-
ban már adásba került els´́o új m´́usorunk
amelynek f´́o témái: tánc, színház, kon-
cert, rendezvények, programok, kulturá-
lis események, helyi köt´́odés´́u alkotók
és alkotásaik bemutatása, archív m´́uso-
rok felelevenítése. További terveinkben
szerepel “KonkRÉTság” címmel egy be-
szélget´́os m´́usor helyi témákkal, vala-
mint “Szakmák és termékek” címmel

dokumentumfilm sorozat Rétság aktív
sokszín´́uségér´́ol.

A m´́uszaki munkatársak a bels´́o ki-
sebb-nagyobb javításokat, általános nagy-
takarítást végzik. Megújul a hátsó folyósó
falborítása, festésre kerülnek egyes bels´́o
falak, ajtók, folynak az apróbb cs´́oszerelé-
si villanyszerelési munkálatok, lábazat-
burkolati javítások, az intézmény eszkö-
zeinek állagmegóvási munkálatai.

A fent leírtakkal, reméljük kis betekin-
tést kaphattak  intézményünk  hétköznap-
jaiba ebben a vírusos helyzetben, nagyon
várjuk, hogy ajtóink újra nyitva legyenek
kedves látogatóink számára.

A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár dolgozói és jómagam nevében
Áldott Ünnepet és egészségben gazdag Új
Évet kívánok mindenkinek!

Simon Katalin
intézményvezet´́o

Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár,
Rétság

    HANGADÓ        2020. DECEMBER    

9    



Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Simon Katalin igazgató.     Felel´́os szerkeszt´́o: Simon Katalin.
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 
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Kerti hulladék égetésér´́ol

Az ´́osz folyamán jelentkezett kerti mun-
kákkal összefüggésben felhívjuk a tisztelt
ingatlantulajdonosok (használók) figyel-
mét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a közös-
ségi együttélés alapvet´́o szabályairól,
valamint ezek elmulasztása, megszegé-
se jogkövetkezményeir´́ol szóló helyi ren-
deletben, a kerti hulladékok égetésével
kapcsolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi napokon
égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is, valamint figyelemmel len-
ni a széljárásra és arra, hogy a környez´́o
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. 

Itt kiemelten meg kell er´́osíteni, hogy
égetni kizárólag kerti hulladékot, nyesedé-
ket, száraz avart szabad. Nem égethet´́ok
egyéb anyagok, háztartási hulladék, gumi,
m´́uanyagok, festékek, veszélyes anyagok.

A rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.

Szelektív hulladékgy´́ujtés

Szelektív hulladékgy´́ujtésre háztól elszál-
lítással kerül sor. A tiszta állapotú papír,
m´́uanyag és fém italos dobozok az erre a
célra rendszeresített, díjmentes zsákokban
helyezhet´́ok el kéthetente a hulladékgy´́uj-
t´́o edények (kukák) helyein. Zsákot a Zöld
Híd szakemberei osztanak ki, kihelyezett
telt zsákok helyett újat hagynak a helyszí-
nen, illetve díjmentesen beszerezhet´́o Rét-
ságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üzlet-
ben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban:

2020. december 3., 17., 31. csütörtök
2021. január 14., 28. csütörtök

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpa-
lackok elhelyezése lehetsé-
ges! További információk a
www.zoldhid.hu  oldalon

Zöld hulladék elszállítás
2021

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd NKFT a zöldhulladék gy´́uj-
tését legközelebb 2021. áprilistól kezd´́o-
d´́oen indítja újra.

Hulladékudvar

Rétságon 2020. május 11-ét követ´́oen ki-
egészített nyitvatartási nappal üzemel. Hétf´́o
- 10:00-18:00 Kedd - 8:00-12:00. Részletes
ismertetés a Hangadó júniusi számában.

Felhívás!
A közelg´́o téli id´́ojárásra tekintettel felhív-
juk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
köztisztasági és környezetvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló rendelet alapján az
ingatlanok el´́otti járdák tisztántartását, sí-
kosságmentesítését, hóeltakarítását az in-
gatlan tulajdonosa, illetve használója kö-
teles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusítá-
si helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-
tani. Az ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasz-
tásáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormány-
zati rendelet alapján folyamatosan szíves-
kedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításá-
ról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Többek érdekl´́odésére közöljük az önkor-
mányzati hóeltakarítás rendjét. Négy
ütemben történik. 
1. ütem a katasztrófavédelem (ment´́ok, t´́u-

zoltók, orvosi ügyelet, járóbeteg) és a
Kossuth utca Rákóczi út torkolata a
buszok miatt. 

2. ütem a közintézmények körüli út és jár-
daszakasz 

3. ütem: olyan utcák, ahol jelent´́os emelke-
d´́o van (Rózsavölgy, Sz´́ol´́o, Körtefa) 

4. ütem: minden más terület
 Intenzív, vagy tartós havazás esetén a

3-4 ütem között is visszamennek a gépek
a katasztrófavédelem, buszpályaudvar és
eü ellátás területére, illetve a közintézmé-
nyekhez. Itt is tudatjuk, hogy gépi hóto-
lásra csak 6 cm-nél nagyobb hóvastagság-
nál kerülhet sor. 

Lakossági felhívás 
a koronavírussal kapcsolatban!

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ismé-
telten kéri kedves Ügyfeleit, hogy ott,
ahol pozitív teszttel igazolt koronavírusos
betegek vannak, vagy a hatósági karantén
miatt otthon tartózkodnak, a hulladékot
dupla zsákban helyezzék a hulladéktáro-
ló edénybe, amennyiben ez megoldható.

Szíves együttm´́uködésüket köszönjük!

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele
100 bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban
szerepel, hogy a Hangadó digitális vál-
tozata megjelenik a városi honlapokon
is. További hirdetési lehet´́oséget kíná-
lunk a Rétsági Televízió napi 24 órás
képújság felületén is.

Börzsöny Nyelvstúdió ANGOL és NÉ-
MET nyelvtanfolyamok Rétságon. Kez-
d´́ot´́ol a fels´́o fokig. Érdekl´́odni: Ciuleac-
Gálik Zsófia, 0630/2557442, borzsony-
nyelvstudio@gmail.com Facebook: Bör-
zsöny Nyelvstúdió

Apróhirdetés
Tökmagolaj és  termel´́oi méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´́o út 4. Telefon-
szám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480 Green Druck Nyomdaipari BT.

Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o szá-
mának megjelenése 2021. els´́o negyed-
évben várható.  A vírus veszélyhely-
zet elmúltával, a rendkívüli jogrend
vissazvonását követ´́oen  - várhatóan
-  februárban, vagy március elején.


