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Rétság, az épül´́o város
A Hangadó korábbi számaiban a polgár-
mesteri összefoglalókban folyamatosan ad-
tunk tájékoztatást a városfejlesztési téma-
körben történtekr´́ol. Tekintve, hogy ez a
lap a 2021. év els´́o megjelenése, egy sz´́uk
összefoglalóra vállalkozunk.

Egy település - legyen az kis falu,
vagy nagyobb város - az ott él ´́o emberek
közösségét ´́ol válik igazán élhet ´́o hellyé.
Ehhez az épített környezet f ´́oképpen a
szolgáltatásokat, a komfortérzetet bizto-
sítja. Sajnálatos, hogy 2020-ban a közös-
ségi élet igen jelent ´́osen  korlátozott volt
a járvány megel ´́ozésének érthet ´́o, de
kényszer ´́u intézkedései következtében. A
Városi M´́uvel ´́odési Központ és Könyvtár
a szigorú járványügyi intézkedések miatt,
egyes programjait nem tudta megszervez-
ni a megszokott módon, csoportjait is

csak  az  aktuális  rendelkezések  alapján
korlátozottan     fogadhatta. 

A nyári programok szépen alakultak, amit
novembert´́ol újabb szigorítások követtek.

Ugyanakkor a városfejlesztési tevé-
kenység, ha megkötésekkel is, ütemesen
halad. Jól látható az arra járók számára, ho-
gyan magasodik a kupola a tanuszoda fölé
és indulnak a bels´́o munkálatok. Hasonlóan
a piac épületei pár nap múlva szerkezetké-
szen várják a nem annyira látványos bels´́o
szakipari „felöltöztetést”. Az elmúlt napok-
ban a megújult parkokba több helyre utca-
bútorok kerültek kihelyezésre. Az alábbiak-
ban a Templomkert és a Rákóczi úti na-
gyobb parkfelújításról mutatunk képeket.
Ezek a helyszínek tavasszal, az új növé-
nyek telepítésével igazán kellemessé vará-
zsolják környezetünket.

HANGADÓ

                                                                           1



Városházi tudósítások

Az élet- és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztet´́o tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megel´́ozése, illetve kö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében a Magyarország
Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel, a képvisel´́o-testület ülésére
nem kerülhetett sor. A katasztrófavéde-
lemr´́ol és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekez-
désében meghatározott jogköré-
ben eljárva a halaszthatatlan
döntéseket a polgármester hozta
meg.

Decemberben 9, januárban -
lapzártáig - 8 döntés született. Min-
den esetben a képvisel´́okkel elekt-
ronikus úton egyeztetés történt, és a hatá-
rozatok meghozatala ezek figyelembevé-
telével született.
2020. decemberi döntések (amelyek az

el´́oz´́o lapszámban nem szerepeltek)
A Rétság város Önkormányzatánál és
az Önkormányzat Intézményeinél
(Óvoda, Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár, Családsegít´́o és Gyer-
mekjóléti Központ, Polgármesteri Hi-
vatal) foglalkoztatott munkavállalókat
2020. évben végzett munkájáért egy-
szeri pénzbeli díjazásban részesítette a
polgármester a következ´́ok szerint:
közmunkások esetében bruttó 100.000
Ft/f´́o, Város üzemeltetési csoport fizi-
kai állományú dolgozói és intézményi
takarítók esetében bruttó 150.000
Ft/f´́o, egyéb - valamennyi nem vezet´́o
beosztású munkavállaló - részére brut-
tó 200.000 Ft/f´́o, vezet´́oknek bruttó
250 000 Ft/f´́o kifizetését engedélye-
zem. A jutalmazásra azok a dolgozók
jogosultak, akik a tárgyévben mini-
mum fél évet foglalkoztatva voltak
(Tartós táppénzes id´́oszak nélkül szá-
mítva. Tartós: összesen 4 hetet megha-
ladó keres´́oképtelenség.) A munkálta-
tói jogkör gyakorlója egyes munkavál-
lalók esetében eltérhet a fenti össze-
gekt´́ol, de az irányítása alá tartozó in-
tézmény keretét nem lépheti át. Az
Önkormányzat 2020. évi költségveté-
sében az intézmények év végén ren-
delkezésre álló bérmaradványa lehet´́o-
séget biztosít a fenti összegek kifizeté-
sére. A december hónapban kifizetett
többletjuttatás összegét a 2021. évi
költségvetésben ütemezni kell.
A DM Concept 2020 Kft (székhely:
2651 Rétság, Zrínyi M. u. 7., képviseli

Demeter Magdolna ügyvezet´́o), mint
bérl´́o  kérelmére,  a Tolmács 02/4
hrsz-ú kivett telephely megnevezés´́u
ingatlanon lév´́o, volt szerel´́o-csarnok
közm´́uvekkel (elektromos áram, ivó-
víz, szennyvízcsatorna) való ellátásá-
hoz tulajdonosi hozzájárulást kért,
amelyet a polgármester megadott. Az
ivóvíz és a szennyvízcsatorna csatla-
kozás kapcsán, a közm´́uszolgáltatóval
való egyeztetések lefolytatása a bérl´́o

feladata. A közm´́uvek kiépíté-
sének teljes költségét a bérl´́o
fizeti meg. 
A „Bölcs´́ode megvalósítása
Rétságon” építési beruházást a
Kbt 115.§. szerinti - nyílt eljá-
rás - szabályainak megfelel´́oen
kell lefolytatni. A beruházás

megvalósítására vonatkozó, árajánlat
megtételére több vállalkozás került
meghívásra. Ez a döntés kés´́obb hatá-
lyon kívül helyzésre került, egy újabb
címeket tartalmazó lista egyidej´́u jó-
váhagyásával, új határozatban.
A korábban meghírdetett lakótelek ér-
tékesítési kiírásra több jelentekezés ér-
kezett. (Rétság, belterület 779 hrsz-ú
telek.) A pályázat érvényes és eredmé-
nyes volt. Ezért 2020. december 09-én
licit telekárverezésre került sor. A
nyertes ajánlattev´́o a KINGSZIMA
Kft. (2651 Rétság, Börzsönyi u. 9.,
képviseli Menczelesz Miklós), ajánlati
ár: bruttó 8.571.000 Ft. Az adásvételi
szerz´́odést a nyertessel a polgármester
megkötötte, a hirdetményben szerepl´́o 4
éves beépítési kötelezettségi feltétellel.
Jóváhagyásra került annak a szerz´́o-
désnek az aktualizálása, melyben a
Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár különféle reklámtevékeny-
ségeket végzett 2020. évben az Egész-
ségfejlesztési Iroda részére. A határo-
zat felhatalmazza Simon Katalin igaz-
gatót a dokumentum aláírására.
Minden év decemberében be kell
nyújtani a következ´́o esztend´́o bels´́o
ellen´́orzési tervét. A terv tartalmazza a
legfontosabb ellen´́orzési feladatokat,
az intézmények vizsgálatának üteme-
zését és id´́oráfordítását. A terv elfoga-
dásra került.
Az el´́oz´́o határozathoz kapcsolódik a
bels´́o ellen´́or megbízási szerz´́odésének
jóváhagyása. A feladat ellátására, a
munkát el´́oz´́o évben is ellátó Danubius
Expert Audit Kft kapott megbízást, az
el´́oz´́o évivel azonos 120.000 Ft +ÁFA
díjazás ellenében.

Az október 22-i képvisel´́o-testületi
ülésen Jávorka János el´́oterjesztésében
szerepelt a napközis étkezde megvaló-
sításának el´́okészítése az iskola terüle-
tén. Tekintve, hogy tervez´́oi értékbecs-
lés nem állt rendelkezésre, az áraján-
latkérés a tervezésre is kitért. Így
konkrét értékbecslés sem volt ismere-
tes. Ahogy az akkori el´́oterjesztés tartal-
mazta: „Konkrét számítást és költségve-
tést csak a tényleges tervezés során lehet
megállapítani.” Decemberre a 3 cégt´́ol
kért árajánlatok megérkeztek, amelyek
lényegesen meghaladták az el´́ozetes el-
képzelést, ezért az alábbiakban idézett
polgármesteri döntés született, el´́ozetes
egyeztetést követ´́oen: „A rétsági általá-
nos iskola területén megépítend´́o étkez´́o
és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek
kivitelezésére érkezett árajánlatokat
megvizsgáltam, azokat irreálisan ma-
gasnak ítélve, a beruházásra vonatkozó
döntést elhalasztom.”
A polgármester elfogadta a képvisel´́o-
testület 2021. évi munkatervét, amely
a kiemelt feladatok rögzítése mellett
ütemezi a testületi ülések id´́opontját,
az ezekhez tartozó bizottsági tanács-
kozások napját, valamint a testület
adott ülésére benyújtani tervezett ira-
tok benyújtási határidejét. Ebben az
évben februárban márciusban, május-
ban, augusztusban, novemberben és
decemberben lesz el´́ore ütemezett na-
pirendekkel tartandó ülés. A tervt´́ol a
koronavírus miatti vészhelyzet, és az
ehhez kapcsolódó rendkívüli jogrend
miatt eltérés lehetséges, illetve a fon-
tos dolgok eldöntésére a polgármester
soron kívüli ülést hívhat össze. (Az
ilyen ülések a honlapokon kerülnek
közzétételre.)

Januári döntések
Korábbi határozat szerint ajánlatkérés
történt a Rétság északi részén lév´́o au-
tóbuszmegálló forgalomba-helyezési
eljárásának lebonyolítására. A beérke-
zett ajánlatból a SALGÓTERV Mér-
nöki és Környezetvédelmi Kft-t´́ol
(3100 Salgótarján) kapott, 218.000 Ft
+27% ÁFA összeg´́u árajánlat került el-
fogadásra. A Salgóterv Kft-vel a meg-
bízási szerz´́odést - az eljárás lefolyta-
tására - a polgármester aláírta.
A Rétság, Ipari park 2. szám alatti Fi-
tesa Kft fordult névhasználati kére-
lemmel a képvisel´́o-testülethez, mely
szerint a jöv´́oben cégnevükben a Rét-
ság szót használva “Fitesa Rétság Kor-
látolt Felel´́osség´́u Társaság”-ként sze-
retnék magukat feltüntetni. Ehhez Rét-
ság város önkormányzatának hozzájá-
rulása szükséges. A meghozott határo-
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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: 06-35-350-019
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

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. FEBRUÁR-MÁRCIUS

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Februárban 8-án, márciusban 8-án.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Februárban 24-én, márciusban 31-én.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Februárban 1., 8.,
15., 22., márciusban 1., 8., 22., 29.

Felhívjuk a figyelmet, hogy koronaví-
rus intézkedések esetén el´́ozetes telefo-
nos egyeztetés szükséges, illetve els´́osor-
ban telefonon, e-mailben keressék a hi-
vatal vezet´́oit.

zatban a polgármester hozzájárult a
névhasználathoz.
A polgármesteri hivatal fénymásolójá-
nak üzemeltetését a korábbi években
is a Manual Hungary Kft-vel oldotta
meg. Tekintettel, hogy a gép cseréje
vált szükségessé, a szerz´́odést módosí-
tani kellett, de díjnövekedést nem tar-
talmaz. A cég továbbra is korrekt árak-
kal, megbízható szolgáltatással látja el a
hivatal másolási szükségleteit. A polgár-
mester a szerz´́odést aláírta.
A bölcs´́ode kivitelezésével kapcsolat-
ban Márkus Pál közbeszerzési szakér-
t´́o 2021. január 12-én arról tájékoz-
tatott, hogy a Közbeszerzési El´́okészí-
t´́o és Bírálóbizottság 2021. január 07-
én javaslatot tett az árajánlat tételre
meghívandó vállalkozások körének
kib´́ovítésére. Ennek megfelel´́oen az új
szerepl´́ok meghívásával, összesen 13,
a kivitelezésre alkalmas cég került
meghívásra. Az err´́ol szóló határozatot
a közbeszerzést lebonyolító szakért´́o
megkapta. Egyben a hasonló tárgyban
hozott 277/2020.(XII.29.) határozat
visszavonásra került.
A Zöld város programhoz kapcsolódó-
an a Piac téren illetve az Iskola téren
ivókút is elhelyezésre kerül. A tervezé-
sére, valamint engedélyeztetésére a
VALDOTERM Kft adott 310.000 Ft
egyösszeg´́u ajánlatot. Az ajánlat elfo-
gadásra került, a tervezési és engedé-
lyeztetési munkákra a szerz´́odést a
polgármester aláírta.
Korábbi testületi ülésen a PraeMedic
Kft. terjesztett el´́o bérleti igényt a lak-
tanya területén lév´́o egyik építmény,
és egy hozzá tartozó szabad terület
bérlésére. Konkrétan a 356/56 helyraj-
zi számon lév´́o épületb´́ol 270 m2 és a
hozzá kapcsolódó szabad területb´́ol
100 m2-r´́ol van szó. Az akkori testületi
ülésen egyetértés volt a bérleti lehet´́o-
ség biztosítására, de nem állt rendelke-
zésre szerz´́odéstervezet. Ez most elké-
szült, és a polgármester aláírta. A bér-
leti díj havi összege 24.310 Ft.
Január els´́o napjaiban a véd´́on´́oi szol-
gálatnál megüresedett a takarítói állás-
hely. A képvisel´́o-testület korábbi dön-
tése értelmében a megüresedett állás-
helyek bére zárolásra kerül. A munka-
kör betöltésre külön testületi engedély
szükséges. A m´́uködés alapfeltételei-
nek biztosítása érdekében a polgár-
mester január 8-i hatállyal engedé-
lyezte az állás betöltését.
A dunakeszi székhely´́u Bohémia Ku-
tyaiskola és Sportegyesület fordult ké-
relemmel a képvisel´́o-testülethez, az-
zal a céllal, hogy az önkormányzat ki-

zárólagos tulajdonát képez´́o, Rétság
0200 hrsz-ú, kivett sportpálya m´́uvelé-
si ágú területb´́ol egy részt, 4 000 m2-t
Kutyaiskola m´́uködtetéséhez bérbe
vegyen. A határozat biztosította a bér-
letet, és a polgármester aláírta az err´́ol
szóló szerz´́odést. A bérleti díj havi
összege 10.800 Ft. A Kutyaiskola be-
ruházási és terület karbantartási költ-
ségei miatt, mentességet kap a bérleti
díj megfizetési kötelezettsége alól
2021. december 31-ig. Ezt követ´́oen
(2022. január 1-t´́ol) számla alapján ha-
vonta köteles a díjat átutalni.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o számá-
nak megjelenése 2021. március végén,
vagy áprilisban várható.  Egyidej´́uleg az
elektronikus változatok felkerülnek a
honlapokra.
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Költségvetés alkotási folyamat

Év elején a települések költségvetésé-
nek el´́okészítése és elfogadása fontos
feladat az önkormányzatoknál. 2021-
ben a rendkívüli helyzet befolyásolhatja
a m´́uködési alapdokumentum kialakí-
tását és véglegesítését. Mez´́ofi Zoltán
polgármester a KonkRétság cím´́u m´́u-
sorban beszélgetett a témáról a m´́usor-
vezet´́ovel január 25-én.

Rétság város pol-
gármestere boldog
újévet kívánva kezd-
te a beszélgetést. Ezt
követ´́oen kifejtette,
hogy a jelenlegi egy
min´́osített helyzet,
mondhatni rendha-
gyó. Az éves költ-
ségvetés elkészítése,

tervezése minden esztend´́oben más. Volt a
2008-at követ´́o válságos id´́oszak is, az
sem volt egyszer´́u most másképp nehéz ez
az id´́oszak. 

A 2020-as esztend´́oben nagyon ellent-
mondásos folyamatok alakultak ki. Egyik
oldalon a gazdaság egy része talpon ma-
radt. A másik része vesztese ennek az id´́o-
szaknak. Példaként említette a szolgáltató
és a vendéglátó ipart. A költségvetés ter-
vezésénél ennek a felélesztésére is szeret-
ne majd kitérni.

A Napköziotthonos Óvoda, a Család és
Gyermekjóléti Központ és a Városi M´́uve-
l´́odési Központ és Könyvtár vezet´́oi meg-
kapták a költségvetés összeállításának
szempontjait. Egyel´́ore azt kérték, hogy a
tavalyi szempontok szerint állítsák össze a
2021-es dokumentumokat. Az önkormány-
zati intézmények és a polgármesteri hivatal
által el´́okészített költségvetésnek körülbelül
február közepére kell benyújtásra kerülnie.

A városvezet´́o elmondta, nem tudni,
mi hogyan változik. Néhány dologra lehet
számolni ebben az esztend´́oben. A gépjár-
m´́uadót az állam átcsoportosította saját
magához az önkormányzatoktól. Ez Rét-
ság szempontjából mintegy 8 millió forint
bevételkiesést jelent. A kormány a kis- és
középvállalkozók ipar´́uzési adóját 50%-al
csökkenti. A  25 ezer f´́o alatti települése-
ken azt az összeget, amit az Önkormány-
zat elveszít, a magyar állam automatiku-
san kompenzálja. A kompenzáció részle-
tei azonban még nem tisztázottak.

Rétságon nagyságrendileg 300 be-
jegyzett vállalkozás van az egyszemélyes
egyéni vállalkozóktól a 400 személyes
multi cégekig. Három feltétel van a nagy-
vállalatok és a kkv-k megkülönböztetésé-
re, így minden vállalkozó tudja, mennyi-

ben érinti ´́oket ez az adókedvezmény. A
polgármester úr felhívta a figyelmet arra,
hogy ahhoz, hogy az 50%-os ipar´́uzési
adókedvezményt érvényesíteni tudja a
kis- és középvállalkozás azt igényelni
kell. A KATÁ-s vállalkozásoknál ez auto-
matikus lesz. Igényelni már nem az ön-
kormányzati adóhatóságnál, hanem a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kell a
kedvezményt. 

A költségvetés el´́okészítése folyik, de
ha a vállalkozásoknak rosszabbul megy,
értelemszer´́uen rosszabbul fog menni
mindenkinek. 

A polgármester úr a költségvetés sza-
bályozásánál két dátumot jelölt meg man-
kónak: „február 25-e után, de május 31.”.
Utalva ezzel a bevallási id´́oszak végére és
a zárszámadás elkészültére. Ekkor lesz
látható a bevételi oldalon a kiesés mérté-
ke. A költségvetés pedig akár módosítható
is év közben.

Mez´́ofi Zoltán optimista, úgy látja,
hogy egy-két tételben alul lesz tervezve,
és egy-két tételben pedig felül lesz meg-
tervezve a költségvetés, de ha arra készül-
nénk, hogy akár valami baj is lehet, akkor
szükség esetén gondolkodni kell népsze-
r´́utlen intézkedéseken. Említette példa-
ként a kommunális adó visszavezetését,
vagy a hulladékelszállítási díjának támo-
gatás megvonását, amelyek összesen
mintegy 40 millió forintot tehetnének ki.
Ezeket az intézkedéseket nem tervezik, s
reméli, hogy a költségvetés teherbíró ké-
pessége ezeket nem fogja kikényszeríteni.
E gondolat mentén állnak hozzá a telepü-
lési támogatásokhoz is, így azokban sem
terveznek változtatásokat eszközölni. 

A kiadási oldalon jobban láthatóak a
számok, hiszen a közm´́u-szolgáltatási ki-

adások, a bérezések mellett a pályázati be-
ruházások kiadási összegei is ismertek. A
kiemelt feladatok közül a Zöld Város pá-
lyázat várhatóan 2021. áprilisában befeje-
z´́odik, a bölcs´́ode pályázata közbeszerzés
alatt áll. Továbbra is folytatódik a 32 hek-
táros terület telkesítése, tervezése, össz-
közm´́uvesítése.

Egy komoly karbantartási tervvel is
rendelkezik az önkormányzat, amelyet
készíttettek. A képvisel´́o testület ajánlást
fogalmazott meg egy vízépít´́o mérnök felé
utak, közterületek, vízelvezet´́ok megvaló-
sítására. A terv összesen 310 millió forin-
tos beruházásokat takar. Ez a karbantartási
terv, mely több utca vízelvezetési tervét is
tartalmazza ütemezhet´́o. Akár kisebbre
bontva, apránként is megvalósítható.     

Természetesen a polgármester pénz-
ügyi csoport nélkül „félkarú óriás”, így
köszönetet mondott minden munkatársá-
nak és a pénzügyi csoportvezet´́onek a ren-
geteg munkával járó el´́okészítésért és ki-
vitelezésért, akik nemcsak a polgármester
és a testület munkáját, hanem egész Rét-
ság munkáját segítik. 

A jelenlegi min´́osített helyzetben a
polgármesterekre ruházta a döntést a kor-
mány. Rétságon sem ülésezik a képvisel´́o
testület, viszont városunk döntéshozói, a
testületi és bizottsági tagok, valamint a
polgármester, egy zárt csoportban folya-
matosan egyeztetést folytatnak minden
ügyr´́ol. Az egyeztetések alapján születik
meg a polgármesteri határozat. A költ-
ségvetés el´́okészítése elfogadása is így
történik. 

Remélhet´́oleg egy konstruktív költ-
ségvetés kerül elfogadásra. 

A teljes beszélgetés még több informá-
cióval a költségvetés elkészítésér´́ol, meg-
tekinthet´́o a Rétsági Televízió youtube
csatornáján megtalálható KonkRétság
2021. januári adásában. 
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Tájékoztató 
A laktanyai ingatlanok hasznosítási lehet´́oségeir´́ol

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy magam és a Kép-

visel´́o-testület nevében békés, boldog,
eredményekben gazdag új esztend´́ot kí-
vánjak mindenkinek.

Információim alapján többen érdek-
l´́odtek, érdekl´́odnek, hogy mi lesz a volt
laktanyai ingatlanok hasznosításával?
Szóbeszéd tárgyát képezi a volt laktanyai
ingatlanok sorsa. Ezért szeretném a kéte-
lyeket eloszlatni és a valós, tényszer´́u in-
formációkat, és az eddig meghozott Kép-
visel´́o-testületi döntéseket és értékbecslési
adatokat közreadni.

Még az el´́oz´́o önkormányzati ciklus-
ban, 2016. augusztusban „Barnamez´́os
beruházások rehabilitációja” megneve-
zéssel pályázat került benyújtásra, a volt
laktanya hasznosítására vonatkozóan. Erre
készült egy Beruházási Program Terv, mely-
nek bruttó költségvetése 788.626.820 Ft
volt. Ez tartalmazta egyes épületek bontási
költségeit, területrendezési költségeket,
közm´́u rekonstrukciós költségeket, közleke-
dési felületek rekonstrukciós költségeit, va-
lamint sport és szabadid´́os létesítmények
megvalósításának költségeit. Csak jelzem,
hogy a sport és szabadid´́os létesítmé-
nyek költségeire a Program Terv bruttó
247.015.000 Ft összeget biztosított.

Sajnos a pályázaton - az elhangzott ígé-
retek ellenére - az önkormányzat nem nyert.

Ebben az évben több kérelem is érke-
zett Rétság Város Önkormányzatához a
volt laktanyában lév´́o ingatlanok bérleti,
illetve megvásárlási szándékára.

Vételi ajánlat érkezett a helyi SASI-
KER Kft. vállalkozás részér´́ol, a volt
Csapat M´́uvel´́odési Otthon (CSMO)
épületének megvásárlására, a megjelölt
hasznosítási cél, raktár kialakítása volt.
Szeretném el´́ore bocsájtani, hogy az ön-
kormányzat a tulajdonában lév´́o ingat-
lanokat, jogszabályok alapján, csak hiva-
talos értékbecslést követ´́oen értékesítheti.
Ez azt jelenti, hogy a beérkezett kérelmek
alapján, a jelzett ingatlanokat fel kell be-
csültetni. Ezt a tevékenységet a Képvise-
l´́o-testület döntései szerint, az OTP Jelzá-
logbank Zrt. végzi.

A CSMO-ra vonatkozó értékbecslés
2020. június 5-én megtörtént, az ingat-
lan becsült értéke 26.700.000 Ft. A Kép-
visel´́o-testület a vételi szándékról hivata-
losan nem döntött, mivel négy képvisel´́o
véleménye, megjegyzése alapján ezt az
ingatlant más célra kívánják a jöv´́oben
hasznosítani. Így az adásvételi szerz´́odés
megkötésére nem került sor.

Bérleti szándékot adott be 2020. jú-
liusban az Ipoly-menti REL Egyesület,
a volt tiszti étkezde és n´́otlen-szálló in-
gatlanra vonatkozóan. A hasznosítás
célja a környék ´́ostermel´́oi által termelt
áruk bemutatása, értékesítése. A bérleti
szerz´́odés elkészült, azt a Képvisel´́o-testü-
let 2020. augusztus 11-én elfogadta. A
bérl´́o havonta 99.544 Ft bérleti díjat köte-
les megfizetni. A bérl´́o kinyilvánította
szándékát az ingatlan megvásárlására is.
Ennek alapján az értékbecslés megren-
delésre került, ami 2020. október 6-án
meg is történt. Az ingatlan becsült érté-
ke 30.300.000 Ft. Az értékbecslésr´́ol a
bérl´́o tájékoztatva lett. A bérl´́o vásárlási
szándékát még nem jelezte, így adásvételi
szerz´́odés még nem készült.

Bérleti és vételi ajánlat érkezett a DM
Concept 2020 Kft-t´́ol. A Kft. 2020. októ-
berben alakult, székhelye Rétságon, a
Zrínyi utca 7-ben van, ügyvezet´́oje De-
meter Magdolna, budapesti lakos.

 A bérleti szándék a volt laktanyai
telephelyen lév´́o, Tolmács 02/4 hrsz-ú
területen, a volt harckocsi és gépjárm´́u
javító m´́uhelyre és az el´́otte lév´́o 500
négyzetméter betonozott területre érke-
zett, a megjelölt hasznosítási célként la-
kóautó és rönkház készítés szerepelt. A
Képvisel´́o-testület a 2020. október 22-i
ülésén helyt adott a kérelmez´́onek a bér-
leti jogviszonyra vonatkozóan. A bérl´́o a
113/2013. (V.24) számú rendelet alapján
havi 111.587 Ft bérleti díjat köteles fi-
zetni.

A bérl´́o kinyilvánította, hogy ameny-
nyiben rendez´́odik a Tolmács 02/4 hrsz.-ú
terület jelenleg felemás helyzete, akkor a
teljes területet meg kívánja vásárolni a je-
lenleg bérelt ingatlannal együtt. 

Meg kívánom jegyezni, hogy a Tol-
mács 02/4 hrsz-ú terület tulajdonjoga Rét-
ság Város Önkormányzaté, de közigazga-
tásilag Tolmácshoz tartozik, ezt a helyze-

tet kell rendezni, mert erre a területre csak
a rendezést követ´́oen lehet értékbecslést
rendelni. Ez valószín´́u, hogy hosszabb
id´́ot vesz majd igénybe.

A DM Concept 2020 Kft. vételi szán-
dékot jelentett be a Rétság 356/49, 50,
52, 53 hrsz.-ú ingatlanokra, ezek: a volt
gl. legénységi épület, a volt tantermi
épület, melyekben lakásokat szeretne
kialakítani, továbbá a volt vegyivédelmi
kert és a vízi bázis területére, valamint
a Sz´́ol´́o utcában lév´́o hat darab közm´́u-
vesítetlen telekre vonatkozóan. Ezen in-
gatlanok értékbecslésére a Képvisel´́o-
testület az OTP Jelzálogbank Zrt-t kér-
te fel, az értékbecslés ezekre az ingat-
lanokra is elkészült: a 356/49 hrsz.-ú gl.
legénységi épület becsült értéke
59.400.000 Ft, a 356/50 hrsz.-ú tantermi
épület 44.600.000 Ft, a 356/52 hrsz.-ú
vv. kert 1.300.000 Ft,a 356/53 hrsz.-ú
vízi bázis 200.000 Ft. A Sz´́ol´́o utcai tel-
kek nettó értéke: 620/3 hrsz. 4.600.000
Ft, 620/4 hrsz. 3.700.000 Ft, 620/5 hrsz.
3.700.000 Ft, 620/6 hrsz. 3.700.000 Ft,
620/7 hrsz. 2.700.000 Ft, 620/8 hrsz.
2.700.000 Ft. Ezek megvásárlása esetén
+27% áfát kell még megfizetni.

Vételi szándék érkezett még a Rétság
356/55 hrsz-ú ingatlanra is. Mivel ezen
ingatlanra még más érdekl´́od´́o is van,
ezért itt kés´́obb várható döntés.

Értékbecslés készült még a Jásztele-
ki úton lév´́o önálló helyrajzi számú épí-
tési telekre 2020. június 5-én, a telek
becsült értéke, nettó 5.300.000 Ft+ áfa,
összesen bruttó 6.731.000 Ft. A meg-
adott határid´́ore kett´́o magánszemély és
kett´́o vállalkozás nyújtott be vételi szán-
dékot, ezért az önkormányzat vagyonren-
delete szerint licitet hirdetett. A licit a jogi
képvisel´́o vezetésével 2020. december 9-
én megtörtént. A licit alapján a telek
ára 8.571.000 Ft bruttó összegre növe-
kedett. A telket a licit alapján egy helyi
vállalkozó nyerte el. Az adásvételi szer-
z´́odés megkötése folyamatban van.
Tisztelettel: 

Jávorka János alpolgármester
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Lomtalanítás 2021-ben
Társaságunk 2021.
évben folytatja a
házhoz men´́o rend-
szer´́u lomtalanítást.

Az Önök településén 2020. november
elsejét ´́ol hulladékszállítási közszolgál-
tatói feladatokat a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT.
látja el.

A közszolgáltatás keretein belül, a ko-
rábbi gyakorlatnak megfelel´́oen, a lakos-
ságnak továbbra is lehet´́osége van évente
egy alkalommal térítésmentesen, maxi-
mum 2 m3 hulladék mennyiségig lomta-
lanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztasá-
gának meg´́orzése érdekében, lakossági
igénybejelentés alapján, el´́ore leegyez-
tetett - nem el´́ore meghirdetett - napokon
végezzük a lomtalanítást. A beérkez´́o igé-
nyek feldolgozása és azok sikeres teljesí-
tése érdekében 2021-ben négy ütemben
végezzük településeink lomtalanítását.

Az igénybejelentés feltételei:
Igénylést kizárólag a közszolgálta-

tásban nyilvántartott és szerz´́odött, ak-
tív (a szolgáltatást nem szüneteltet´́o),
közüzemi díjhátralékkal nem rendelke-
z´́o ingatlanhasználók nyújthatnak be.

Fontos! Lomtalanítási igényét KI-
ZÁRÓLAG a településére vonatkozó
„lomtalanítási igények leadása” id´́o-
pontjában adhatja le, melynek üteme-
zését mellékletünk tartalmazza. Ett´́ol
eltér´́o igénybejelentést nem áll mó-
dunkban fogadni.

Az igénybejelentés történhet:
— honlapunkon ( www.zoldhid.hu ) meg-

található ´́urlap kitöltésével
— személyesen az ügyfélszolgálati iro-

dák nyitvatartási idejében (azonosítás
ügyfélszám és személyes iratok alap-
ján)

— a honlapunkról el´́ozetesen letöltött
igénybejelent´́o lap segítségével, me-
lyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email
címre kérjük megküldeni. (KIZÁRÓ-
LAG a megfelel´́oen kitöltött igényl´́o
lapok kerülnek feldolgozásra, vissza-
igazolásra)

Lomtalanítás folyamata:
1. Lomtalanítási igény benyújtása

2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés
dátumát, várható id´́opontját

3. A visszaigazolt dátumon a közszolgál-
tató jelentkezik a regisztrált címen.
Kollégáink max. 5 perc várakozás
után távoznak a helyszínr´́ol 

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a
lomhulladékot, melyet a gépjárm´́u ér-
kezésekor átad a személyzetnek (HT.
40 § 3. bekezdés alapján)

5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lom-
talanítás elvégzését

A lomtalanítás id´́opontjának pontos meg-
határozása a fentiek és a szolgáltató bels´́o
járattervének figyelembevételével törté-
nik. A megkeresés beérkezését követ´́oen,
er´́oforrásunkhoz igazított, optimális be-
gy´́ujtési terv készül, majd visszajelzünk a
megadott elérhet´́oségek valamelyikén. Az
általunk visszaigazolt napon Kollégáink
az Ön által megjelölt címen fognak jelent-
kezni.

Az ingatlanhasználó akadályoztatá-
sa esetén, megbízottja is jogosult átadni
a Közszolgáltató részére a lomhulladé-
kokat.

Lomnak min´́osül, a lomtalanítás so-
rán átvett olyan háztartási hulladék,
amely a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gy´́ujt´́oedény méreteit
meghaladja.

Tisztelt Adózók!

Gépjárm´́uadó változások

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. janu-
ár 1-t´́ol a gépjárm´́uadó kötelezettséggel
kapcsolatos ügyekben a Nemzeti Adó-
és Vámhatóság - NAV - jár el.

A mentességet, a szüneteltetést, és az
adókedvezményt is az állami adóhatóság-
hoz kell bejelenteni interneten, vagy
nyomtatványon.

A fizetend´́o adóról, az aktuális fizetési
határid´́okr´́ol és az új gépjárm´́uadó-bevételi
számláról 2021-ben mindenkit értesítenek.
2022-t´́ol viszont csak változás esetén kapnak
a gépjárm´́uadó alanyai értesítést, például ak-
kor, ha módosul a gépjárm´́uadó összege. 

Jelen szabályok alapján 2021. ápri-
lis 15-ig kell befizetni a gépjárm´́uadó
els´́o részletét, a második részlet fizetési
határideje szeptember 15. A fizetési köte-
lezettségnek a NAV által közölt számla-
számra kell eleget tenni.

A 2020. végéig keletkezett, megvál-
tozott vagy megsz´́unt gépjárm´́uadó kö-
telezettségek ügyében továbbra is az

önkormányzati adóhatósághoz lehet
fordulni.

Helyi ipar´́uzési adó 
változások

2021. január 1-jét´́ol az állami adó- és
vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi
ipar´́uzési adóbevallásokat javításokat
és önellen´́orzéseket.

2021. január 1-jét´́ol az adóalanyok -
f´́oszabály szerint - nem az önkormányzati,
hanem csak és kizárólag az állami adó-
hatósághoz kötelesek benyújtani helyi
ipar´́uzési adó-bevallásukat. Így a nyom-
tatványok majd a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal honlapján lesznek ÁNYK formá-
tumban elérhet´́oek.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak
nem min´́osül´́o magánszemély ipar´́uzési
adóalany (vállalkozó) az ipar´́uzési adó-
bevallási nyomtatványt papíralapon is be-
nyújthatja, tekintve, hogy e min´́oségében
nem kötelezhet´́o elektronikus kapcsolat-
tartásra. Amennyiben a magánszemély

vállalkozó a papíralapú bevallás-be-
nyújtást választja, akkor azt az önkor-
mányzati adóhatósághoz teheti meg. 

 Fontos, hogy maga az ipar´́uzési adó-
bevallás feldolgozása, esetleges javítása
az önkormányzati adóhatóságnál történik
és az adófizetést is az önkormányzat
számlájára kell változatlanul megtenni.
Helyi ipar´́uzési adó beszedési számla
11741031-15451615-03540000

Az Elektronikus Önkormányzati Portál-
ról a helyi ipar´́uzési adóbevallások 2021.
januárjától nem lesznek benyújthatók.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
a koronavírus-világjárvány nemzetgazda-
ságot érint´́o hatásának enyhítése érdeké-
ben szükséges egyes intézkedésekr´́ol (4)
bekezdése szerinti mikro-, kis- és közép-
vállalkozások nyilatkozata kizárólag az
állami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó- és vám-
hatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be.

Amennyiben a változásokkal kapcso-
latban kérdéseik vannak, keressék kollé-
gánkat az ado@retsag.hu levelezési cí-
men, vagy a 30-270-9830 telefonszámon.

Rétság, 2021. január 6.
Jámbor Lajos s.k. - Jegyz´́o

Rétságon az alábbi táblázat szerint:
Lomtalanítási igények leadása:
    2021. május 3. - június 4. között
Lomtalanítás várható id´́opontja: 
     2021. május 24. - július 3. között
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Lomtalanításkor átadható hulladékok:
— bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy,

komód stb.) szétszerelt, mozgatható
állapotban

— egyéb, fából készült tárgyak, amelyek
a méretük miatt nem férnek el a ha-
gyományos gy´́ujt´́oedényben

— sz´́onyeg, padlósz´́onyeg, matrac, ágy-
nem´́u, textil, ruhanem´́u

— m´́uanyag (linóleum) padlók, kerti bú-
torok, m´́uanyag medencék, m´́uanyag
játékok

— KIZÁRÓLAG személygépkocsi, ke-
rékpár, motorkerékpár gumiabroncsok
(háztartásonként max. 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása
és a szétszóródás megakadályozása érde-
kében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivé-
telével a lomhulladék kizárólag bezsákol-
va, kötegelve adható át a Közszolgáltató-
nak. Az ett´́ol eltér´́o módon átadni kívánt
hulladék elszállítását a Közszolgáltató
megtagadhatja.

A lomtalanítás során nem kerülnek el-
szállításra az alábbi hulladékok:

— vegyes települési hulladék (kommuná-
lis, háztartási)

— zöldhulladék
— szelektíven gy´́ujthet´́o üveg, m´́uanyag,

papír hulladék
— veszélyes hulladék (festék, hígító,

vegyszer, oldószer, fénycs´́o, elem, ak-
kumulátor)

— hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
— inert hulladék (építési törmelék, bon-

tásból származó anyag, csempe, járó-
lap)

— nagyméret´́u gumiabroncsok (teherau-
tó, munkagép stb.)

— elektronikai hulladék (begy´́ujtése
egyedi szervezés alapján)

Társasházak esetén: A közszolgálta-
tásba bevont területen található tár-
sasházak, lakásszövetkezetek és több-
lakásos ingatlanok ingatlanhasználói
részére a házhoz men´́o lomtalanítást a
szolgáltató évente egy alkalommal
biztosítja. Amennyiben közös költség-
be van építve a díjfizetés, úgy a társas-
ház, lakásszövetkezet, valamint több-
lakásos ingatlan képviseletére a ház-
hoz men´́o lomtalanítás lebonyolítása
során KIZÁRÓLAG a közös képvise-
l´́o jogosult, aki köteles a lomtalanítás
feltételeinek teljesülése érdekében az in-
gatlanhasználó kötelezettségeinek telje-
sítésére. A közös képvisel´́o felel´́ossége,
hogy a lomtalanítás id´́opontjában a hely-
színen tartózkodjon. Akadályoztatása
esetén megbízottja vesz részt, melyr´́ol
el ´́ozetesen írásban tájékoztatja Társasá-

gunkat név, cím és telefonos elérhet´́oség
megadásával.

A társasházi igénybejelentéseket 2
részre lehet kategorizálni.
— Közös költségbe épített hulladékszál-

lítási díjfizetés
— Egyéni, lakásonként történ´́o díjfizetés

Mindkét esetben igénybejelent´́o kitöl-
tésével lehet jelentkezni a lomtalanításra!

Fontos, hogy els´́odlegesen fel kell
mérni az igényeket, mert az fogja megha-
tározni a lomtalanítás menetét.

Kizárólag olyan személy illetve társas-
ház igényelhet lomtalanítást, akinek nincs
díjhátraléka.

Ezért fontos, hogy felhasználói azono-
sító szerepeljen minden igénybejelentés-
nél, hiszen csak ez alapján ellen´́orizhet´́o a
díjfizetés.

Közös költségbe építve:
A társasház Közös Képvisel´́oje tudja

bejelenteni az igényt. Díjfizetés hátralék
esetén kizárólag csak a Közös Képvisel´́o
intézkedhet.

Az igényeket fel kell mérni (nagyság-
rendileg mennyi lakást mennyi m3-ben
érint) 

A felmérés eredményét jelezni kell a
közszolgáltató felé, aki meghatározza a
szükséges kapacitást.

Gyakorlatban azt jelenti, hogy pár la-
kás esetén (max.10 lakás) tömörít´́os gy´́uj-
t´́oautó megy ki a címre egy el´́ore leegyez-
tetett id´́opontban.

Amennyiben több háztartást érint, úgy
nagyméret´́u konténer kerül kihelyezésre
szintén egy el´́ore megadott id´́opontban.

Egyéni, lakásonkénti díjfizetés:
Közös Képvisel´́o segítségét abban kér-

jük, hogy a társasházban él´́ok számára
csak információt adjon át a lomtalanítás
lehet´́oségér´́ol.

A lakóknak fontos átadni, hogy ponto-
san, a lépcs´́oház egyértelm´́u megjelölésé-
vel adják be egyénileg a jelentkezést!

Díjhátralék esetén értesítést küldünk
az érintett személynek, aki bejelenti az
igényt.

Társasházi lomtalanítási igényt a
Közös Képvisel´́o nyújthat be társasá-
gunk felé.

Amennyiben az ingatlanhasználó
részér´́ol a Közszolgáltatóval közösen
egyeztetett id´́opontra nem történik meg
a hulladék átadása, és ezért a lomtala-
nítás meghiúsul, abban az esetben új
id´́opont egyeztetés már nem lehetséges!

A bejelentés nélkül történ´́o hulladék
közterületre történ´́o kihelyezése illegá-
lis hulladéklerakásnak min´́osül, mely
szabálysértési bírság kiszabásával jár. A
közterületre kihelyezett hulladékok
nem kerülnek elszállításra!

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:

2021. február 4., 18. csütörtök
2021. március 4., 18. 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

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

Hulladékudvar
Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal
üzemel a hulladékudvar. Hétf´́o - 10:00-
18:00 Kedd - 8:00-12:00.  Részletes  ismer-
tetés   a  www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekudvarok.

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!

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.
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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, üzletek 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, síkosságmentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

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

zoltók, orvosi ügyelet, járóbeteg) és a
Kossuth utca Rákóczi út torkolata a bu-
szok miatt. 

2. ütem a közintézmények körüli út és jár-
daszakasz 

3. ütem: olyan utcák, ahol jelent´́os emelked´́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. 

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 február 26-án, és már-
cius 26-án, pénteki napon lesz sz´́urés
12.00-15.00-ig. Id´́opontot lehet kérni a re-
cepción személyesen, vagy a 35-550-570
telefonon. Éljenek a lehet´́oséggel! A sz´́urés
a rétsági lakosok számára ingyenes. 

Vírusinformáció

Tisztelt Rétsági Polgárok!
Január hónapban, illetve a mai napig

23 koronavírus fert´́ozött személyr´́ol kap-
tunk határozatot. A mai nappal fert´́ozés
miatt karanténban nincs senki. 18 kontakt
személy karanténba helyezésér´́ol érkezett
határozat, jelenleg 1 f´́o van járványügyi
megfigyelés alatt.

A betegeknek miel´́obbi gyógyulást
kívánok!

A koronavírusban elhunyt személyek
számáról hozzátartozók, ismer´́osök tájé-

koztatása alapján van információnk.
A hatodik (?) áldozatról a mai napon

kaptunk hírt. ´́Oszinte részvétem a család-
tagoknak.

A véd´́ooltás id´́opontjáról a házior-
vosok személyesen értesítik majd a re-
gisztrált érintetteket. Kérjük szíves tü-
relmüket.

Többen érdekl´́odtek az OTP helyi fi-
ókjának bezárásáról. A fiók ideiglenesen
zárt be. Mai információm szerint az OTP
régióközpontja hivatalos értesítést küld a
napokban. Amint az értesítés megérkezik,
nyilvánosságra hozom.

Vigyázzunk egymásra!
Rétság, 2021. február 9.

Mez´́ofi Zoltán polgármester

Kerepl´́os hagyományápolás
A farsang vízkeresztt´́ol (január 6.) húsha-
gyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó id´́o-
szak elnevezése. Hagyományosan a vidám
lakomák, bálok, mulatságok, népünnepé-
lyek jellemzik. Minden tájegységben más
más farsangi szokások, hagyományok meg-
tartásával zajlik a farsang. A Kerepl´́o Nép-
tánc Egyesület az Ipoly menti népszokások-
ból kiindulva hagyományteremtés céljából
szervezett els´́o nagy farsangi rendezvényére
2009-ben került sor. A település kulturális
életét azóta minden évben, felvonulással,
farsangtemetéssel, néptánc gálával színesí-
tette a Kerepl´́os farsang. A rendezvényt
megel´́oz´́oen újabb és újabb farsangi masz-
kok készültek, a színpadi produkciókban

megjelentek a farsangi szokások, és hogy
teljes legyen a farsang a szül´́ok, nagyszü-
l´́ok finom farsangi fánkokkal örvendeztet-
ték meg a résztvev´́oket. A Zúgófa, kés´́obb
a Csillagvirág táncegyüttesek meghatáro-
zó részt vállaltak a lebonyolításban. A
2021-es év az els´́o olyan farsangi id´́oszak,
amikor városunkban nem szólnak a far-
sangi kerepl´́ok, nincs felvonulás és m´́usor.
Az okát mindenki tudja. Hogy mégse ma-
radjon el teljesen a Kerepl´́os farsang, han-
gulatát megidézve otthon készültek masz-
kok és fánkok. Mindenkinek vidám far-
sangi hangulatot kívánva bízunk abban,
hogy jöv´́ore együtt lehetünk. 

Simon Katalin m´́uvészeti vezet´́o
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Farsang a pandémia idején
A világjárvány a mindennapi életünket
kilendíti a megszokott medréb´́ol, a ha-
gyományokhoz köt´́od´́o rendezvények
megtartását pedig jelent´́osen megnehe-
zíti.

De a Rétsági Általános Iskola pedagó-
gusain és tanulóin nem foghat ki a pandé-
mia, ha jön a február, és vidámsággal, ne-
vetéssel, tánccal kell a telet el´́uzni, el´́oké-
szíteni a terepet a tavasznak. Nem gondol-
ta ezt máshogy az id´́ojárás sem, hiszen a
meleg, tavaszias es´́o a napsütéssel kézen-
fogva csodálatos szivárványt varázsolt a
város fölé február negyedikén délel´́ott. 

Ezen a reggelen a gyerekek többsége
jelmezben érkezett az iskolába. Egymás
után vonult kézfert´́otlenítésre és h´́omér-
séklet ellen´́orzésre Harry Potter, a katona
vagy a számítógépes hacker, kalózok és
királylányok. A komolyabb álarcok mö-
gött csak sejteni lehetett, kit rejt a jelmez,
s sok vidámságra adott okot a találgatás.
A szül´́ok kreativitását bizonyította többek
között a házi készítés´́u Rubic-kocka jel-
mez, az édesanya varrta kalózing, de a
jelmezek ötletes kellékei is. Volt, aki a
maga egyszer´́uségében alkotott zseniáli-
sat, felöltve egy fürd´́oköntöst, papucsba
bújva és plüssbárányt szorongatva neve-
tett a többieken. A lányoknak a jelmezhez
tartozott a smink, vagy esetleg kizárólag
az arcfestéssel utaltak valamelyik film

szerepl´́ojére. A sok egyedi jelmezes között
megjelent a csapatmunka is, például egy
osztály egyöntet´́uen takarító-brigádnak
öltözött, természetesen az ilyenkor kötele-
z´́o humoros túlzásokkal. Örömmel láttuk,
hogy a gyerekek a vásárolt jelmezeket is
egyedivé igyekeztek alakítani, de még
több volt a teljes egészében házi alkotás! 

A pedagógusok is bizonyították krea-
tivitásukat. Az intézmény vezet´́oje, Nagy-
háziné Bacsa Mónika a maga varrta hófel-
h´́o jelmezében, a kollégák bagolynak, va-
rázslónak, macskának vagy éppen boszor-
kánynak öltözve várták a gyerekeket a
tantermekben. Garantált volt a siker egy-
egy tanórán, és azt sem vette zokon senki,
ha ezek a tanórák a szokásoshoz képest
lazább hangulatban teltek. 

Az els´́o négy tanóra után kezd´́odhetett a
buli, a törvényi és tankerületi el´́oírásokhoz
igazodva kizárólag osztályszinten. Az osz-
tályok nem vegyültek, és a tanulók a saját
tantermükben táncoltak vagy játszottak,
így ügyelve a járványügyi szabályok be-
tartására. A bolti, gyári csomagolt édessé-
gek, nassolnivalók és üdít´́ok, vagy a meg-
rendelt pizzák fokozták a hangulatot az
osztályokban. Külön köszönjük a Szül´́oi
Munkaközösségek együttm´́uködését!

A farsangi buli végén a gyerekek fe-
gyelmezetten összepakolták a termeket, s
vidáman tértek haza jelmezeikben.

Kijelenthetjük, hogy jó hangulatban,
sikeresen telt a farsang kényszer´́uen sa-
játos megünneplése 2021-ben. Bebizo-
nyosodott, hogy a hagyományok meg-
tartására és az osztályközösségek építé-
sére minden körülmények között szük-
ség van, és örülünk, hogy ezt az egész-
ségünk védelmének biztosítása mellett
is sikerült megoldani. De azért: nagyon
várjuk a 2022-es, nagyszabású, iskola-
szint ´́u és f ´́oleg vírusmentes farsangi fer-
geteget! 

Rétság, 2021. 02. 04. 
Pap Anna
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Rétsági kalauz

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2021. februári m´́usor

Február 25. csütörtök
18:00 Híradó - hírek, információk
18:10 Kultszoba - kulturális magazin
19:00 KonkRétság - közéleti magazin

Ismétlések:
Február 26. péntek 18:00
Február 27. szombat 10:00, 16:00
Február 28. vasárnap 10:00

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.
Nézze a Rétsági Televízió adását az RKSZ
Digitális sávjában. Vételi paraméterek:
Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol rate: 5175
SR, Moduláció: 256 QAM 

Könyvajánló

– Léci, még egy utolsót!
– Na jó, egy rövidet ...
Ismer´́os ez a párbeszéd
az esti elalvás el´́ott?

Akkor ezt a könyvet
nektek találták ki!

Találsz benne egé-
szen rövid, három per-
ces, kicsit hosszabb, öt

perces, és még hosszabb, nyolc perces tör-
téneteket, amikb´́ol kedvedre válogathatsz
rövidebbeket és hosszabbakat attól függ´́o-
en, hogy mennyire vagy fáradt.

A frappáns elbeszélésekben bátor lá-
nyok és kisfiúk, elveszett kutyák és szor-
gos mókusok élnek át rengeteg vidám és
izgalmas kalandot. A mesegy´́ujtemény 21
megnyugtató, elalvós mesével teremti
meg a békés estéket és a szép álmokat.

,,Régóta foglalkoztat
a kérdés, vajon miért
gondolják az embe-
rek, hogy a tudatlan-
ság a boldogság, és
aki igyekszik felel´́o-
sen szemlélve meg-
érteni a világot, csak
pesszimista lehet.
Holott valamennyi-
en szeretnénk egy-

szerre boldogok, okosak, sikeresek és op-
timisták lenni, és ilyesmit kívánunk a gye-
rekeinknek is. Úgy döntöttem, saját (kí-
sérleti  terepemre), az életemre támasz-
kodva, a kultúrtörténet  és  a tudomány
segítségével a végére járok, lehetséges-e
ez  egyáltalán.”

Kepes András önironikus könyvében
azt kutatja, lehetünk-e boldogok egy át-
alakuló és ellentmondásos világban. Csak
a leegyszer´́usít´́o magyarázatokban hi-
szünk, vagy képesek vagyunk - akár a ké-
tellyel is megbarátkozva - kritikusan
szemlélni önmagunkat és a jöv´́onket?

A Psychopath free és a
Whole Again cím´́u
bestsellerek el´́oször
magyar nyelven - két
könyv egy kötetben!

Ebben a kiad-
ványban tehát két
egymást kiegészít ´́o
könyv kerül egyszer-
re az olvasó kezébe.
A két könyv nem ke-

vesebbet ígér, mint hogy a mérgez´́o kap-
csolatod egy olyan kaland lesz, amelynek
a végén ott vár a régi, szorongásmentes
önmagad.

Programajánló
Febrár 12-t´́ol a hónap végéig

A m´́uvel´́odési központ galériájának
Nagyparkoló fel´́oli ablakaiban megte-
kinthet´́oek 
A Kerepl´́os felhívásra készített 
Farsangi maszkok 

Február 15. hétf´́o,  9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ tárgyaló termében
Nemzeti M´́uvel´́odési Intézet 
Feln´́ottképzési Programja
A képzés az alábbiak szerint engedé-
lyezett: 
Módosult a 484/2020. kormányrendelet
a védelmi intézkedésekr´́ol a 28/2021. (I.
29.) kormányrendelet alapján:
“A veszélyhelyzet idején alkalmazan-
dó védelmi intézkedések második üte-
mér´́ol szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a
a következ´́o (5) bekezdéssel egészül ki:
”(5) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti
intézmény a) a feln´́ottképzésr´́ol szóló
törvény vagy b) a szakképzésr´́ol szóló
törvény szerinti képzés megtartása cél-
jából látogatható, ott a képzés id´́otar-
tama alatt a képzésen résztvev´́ok és az
oktatók tartózkodása megengedett."
Az (1) bekezdés j) pontja pedig az
1997. évi CXL. törvény szerinti intéz-
ményeket (közm´́uvel´́odés, múzeum,
könyvtár) jelenti.

Február 25. csütörtök, 14.30-18.30 óráig 
a m´́uvel´́odési központ el´́oadó termében 
VÉRADÁS
A véradás az alábbi rendelkezés értel-
mében engedélyezett:
Az egészségügyi szolgáltatások vonat-
kozásában a 3/2020(XI.06.) számú
Emberi Er´́oforrások Minisztere által, a
fekv´́obeteg ellátást nyújtó egész-
ségügyi intézmények és az OMSZ szá-
mára kiadott utasításokon kívül más
el´́oírás nem került kiadásra az egész-
ségügyi ellátások korlátozására vonat-
kozóan, így az önálló járóbeteg szak-
rendel´́ok tevékenysége jelenleg nem
korlátozott.
Fentiekre tekintettel váradás, tüd´́osz´́u-
rés szervezése, mint egészségügyi
szolgáltatás, lehetséges közm´́uvel´́odé-
si intézményekben.

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!

A fenti események reméljük, elindítják a
visszatérést a m´́uvel´́odési központ meg-
szokott menetrendjéhez. 

Várjuk a további járványügyi feloldá-
sokat és amennyiben lehet´́oség lesz prog-
ramok, foglalkozások megtartására, láto-
gatóinkat az online felületeinken (facebo-
ok oldal, Rétsági Televízió) azonnal érte-
sítjük. Reméljük mihamarabb további eny-
hítésekre kerül sor és intézményünk újra
megtelik programokkal,  látogatókkal. 
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Ovi farsang
Az óvoda a 2020-2021-es nevelési évben
is megtartotta farsangi mulatságát. A
járványügyi helyzetre való tekintettel a
megszokottól eltér´́oen idén minden
gyermek a saját csoportjában ünnepelt,
az óvoda aulájában most nem történt
közös mulatság.

A jókedv így is garantált volt. Az óvo-
dások egész héten izgatottan várták, hogy
megmutathassák egymásnak a maskarái-
kat. Természetesen ezen a napon az óvoda
feln´́ottjei is beöltöztek a gyerekek nagy
örömére. Az egész délel´́ott a szórakozás
és a jókedv jegyében telt.  Az intézmény

pedagógusai vetélked´́okkel, ügyességi já-
tékkal, tréfás feladatokkal és zenével szó-
rakoztatták a gyermekeket. 

Köszönjük a szül´́oknek az ötletes jel-
mezeket, amelyek emlékezetessé és színe-
sebbé tették délel´́ottünket.

Zatykóné Bach Lívia

Fotópályázat!
A Rétság Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár

„Vésd föl ezt a nagy napot!”

címmel fotópályázatot hirdet
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére.

Pályázati feltételek: 
1.  A pályázaton életkori és lakhely sze-

rinti megkötés nélkül bárki részt vehet.
2.  A pályázat témája kötetlen, egyetlen

feltétel, hogy a képen jelenjenek
meg nemzeti színeink, a piros-fehér-
zöld.

3.  Más pályázatokon még nem szerepelt,
legfeljebb három (3), a pályázó saját
maga által készített képeket kérünk
beküldeni.

4.  Sorozatot vagy kép-párokat nem foga-
dunk el.

5.  A képeket digitálisan, .jpg fájl formá-
tumban 300 dpi-ben kérjük a követke-
z´́o e-mail címre beküldeni: vmkk.fo-
to@gmail.com. A képfájl elnevezés
formátuma az azonosíthatóság miatt a
következ´́o legyen:
pályázó neve_a kép címe_sorszám
(pl.: Nagy János_Hóvirág a hóban_1)
A digitális képfájl hosszabb oldala mi-
nimum 3500 pixel legyen. Töreked-
jünk a szokásos 2/3, 4/3, 1/1 oldal-
arányra. Az elfogadott képeket 20x30
cm-es méretben hívatjuk el´́o, fényes
fotópapírra, melyet a szerz´́o a kiállítás
után térítésmentesen megkap.

6.  A pályázatra érkezett legjobb pálya-
munkák az intézmény weboldalán, fa-
cebook oldalán, valamint kiállításon
kerülnek bemutatásra.

7.  A rendez´́oség az elfogadott képeket a
kiállítás propagandája érdekében térí-
tés nélkül felhasználhatja. 

8.  Ha a képek tartalma személyiségi jo-
gokat sért, ezekért a szerz´́o tartozik
felel´́osséggel.

9.  A kép (képek) beküldésével a Pályázó
elfogadja a pályázati kiírásban leírt
feltételeket; kijelenti, hogy a beküldött
anyag más pályázaton nem szerepelt,
a képeket saját maga készítette; hozzá-
járul neve nyilvánosságra hozásához.

További információk:
1.  Nevezési díj: nincs
2.  Díjazás: A legjobb pályam´́uvek be-

mutatása kiállításon és on-line, könyv-
jutalom

3.  Beérkezési határid´́o: 
2021. március 3. szerda

4.  Kiállítás kezdési id´́opontja: 
2021. március 12. péntek

5.  E-mail cím:
vmkk.foto@gmail.com

6.  Felvilágosítás:  tel: (35) 350-785, vagy
e-mail: vmkk.foto@gmail.com
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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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Börzsöny Nyelvstúdió ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyamok Rétságon. Kezd´́ot´́ol a fel-
s´́o fokig. Érdekl´́odni: Ciuleac-Gálik Zsófia,
0630/2557442, borzsonynyelvstudio@gma-
il.com Facebook: Börzsöny Nyelvstúdió

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

Búcsúzás
Mély  fájdalommal  tudatjuk, hogy
Édesapánk, Sz´́ucs József  hosszú, fáj-
dalmas betegség után 2020. november
11-én elhalálozott.

Sz´́ucs József 1942. május 14-én szüle-
tett Budapesten egy nagy családban. Már
fiatalon elkötelez´́odött az asztalos szakma
iránt. Mivel apja, nagyapja és testvérei is
asztalosok voltak. Asztalos szakmunkás
iskola után a Faszobrász Szövetkezetben
dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 1997-ben
költözött Rétságra, ahol a keze nyomát
viseli a katolikus templom keresztje, a
Templomkertben a kopjafán a Turulszo-
bor, valamint a buszbalesetben elhunytak
emlékére készített emléktábla. Soha egy
pillanatra sem hagyta abba faragást, halála
napjáig nagy betegen is csodálatos búto-
rokat, szobrokat készített. Egyéni látás-
módja, szépérzéke, tehetsége örökre velünk
marad faragásaiban. Soha nem felejtjük el.

Gyászolja felesége, lányai, unokái.

Doni mártírokra emlékeztek
A templomkert és maga a szakrális épü-
let fala együtt Rétság igazi emlékhelye.
Kopjafák sorakoznak a nemrégen fel-
újított parkban, a templom falán pedig
több emléktábla is elhelyezésre került.
Ezek közül az egyik a II. világháború
h´́os rétsági mártírjainak állít emléket.
Közöttük azoknak is, akik a Don-ka-
nyarban veszítették életüket.

A II. világháború történetének a ma-
gyarok számára talán a legszomorúbb mo-
mentuma az 1943. január 12-i csata. A
szovjet hadsereg hosszas el´́okészítés után
1943. január 12-én indította meg az Oszt-
rogozsszk-Rosszos hadm´́uveletet. A 40.
szovjet hadsereg támadása az urivi és a
sztorozsevojei hídf´́okb´́ol való kitöréssel
kezd´́odött. A túler´́o mértéke él´́oer´́oben
2,7:1, tüzérségben 5:1, páncélosokban
1,3:1. A hadm´́uvelet célja az Osztro-
gozsszk-Rosszos-vasútvonal fennhatósá-
gának megszerzése volt. A -30 oC fokos
hidegben, a hiányos felszerelés´́u, elgyen-
gült csapatok kudarca el´́ore látható volt.
Több mint 100 ezer ember vesztette életét.

Már több éve civil kezdeményezésre
január 12-én megemlékezések voltak en-
nél a táblánál.

 Tekintettel arra, hogy a vírusveszély
miatt meghozott intézkedések következté-
ben rendezvények nem tarthatók, a kezde-
ményez´́o Sági Alex olyan felhívást tett
közzé, hogy aki emlékezni szeretne, a nap
folyamán keresse fel ezt az emlékhelyet és
gyújtson mécsest az elesettek emlékére. A
riport készítésekor, úgy délel´́ott 9 óra ma-

gasságában megjelent személyek emlé-
keztek. Közöttük a kezdeményez´́o Sági
Alex mellett Mez´́ofi Zoltán polgármester,
Jávorka János alpolgármester – a Hunyadi
János Baráti Kör képviseletében is – má-
sokkal együtt elhelyezték mécsesüket az
emléktábla alatt.

Van még egy márványtábla a laktanya
egykori parancsnoki épületének falán,
ugyancsak a II. világháború áldozatainak
emléket állítva. Többen ezt is felkeresték
az emlékezés lángjával.

A nap folyamán többen is eleget tettek
az invitálásnak, és a csoportosulást elke-
rülve felkeresték az emlékhelyet.

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.


