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Oltóbuszok Rétságon 
Régen volt már ilyen nyüzsg´́o élet a Nagypar-
koló téren. Parkoló járm´́uvek akadtak b´́oven,
de a korábbi id´́oszakban megszokott közössé-
gi, kulturális rendezvények hosszú ideje nem
lehettek. Most visszaköltözött az “élet”. A Ma-
gyar Honvédség oltóbuszai elhozták azt a le-
het´́oséget, hogy védettek legyenek az emberek
a veszélyes vírussal szemben.

Már kora hajnalban megérkezett és elfog-
lalta helyét két speciálisan átalakított autóbusz,
amelyhez a háttérszolgáltatások egy részét a
m´́uvel´́odési központ biztosította. Mez´́ofi Zol-
tán polgármester kora reggelt´́ol segítette a
munkálatokat, és nap közben is szinte megsza-
kítás nélkül a helyszínen tartózkodott. A forga-
lom irányításában a Rétsági Polgár´́or Egyesü-
let tagjai vállaltak oroszlánrészt Jávorka János
alpolgármester vezetésével.

Az oltásra érkez´́ok internetes felületen fog-
lalhattak id´́opontot, és aki pontosan érkezett,

rövid id´́on belül megkapta az oltást. A buszok
el´́otti sátor árnyékában történt az adategyezte-
tés, és a nyilatkozatok átvétele. Két oltópont
üzemelt, így óránként 30 személy kaphatta
meg a Janssen injekciót, amib´́ol egyetlen adag
teljes védettséget biztosít.

Minden gördülékenyen ment. Ez annak is
köszönhet´́o, hogy a polgármesteri hivatal mun-
katársai a megel´́oz´́o napokban részt vettek az
adategyeztetésben és telefonon keresték fel az
oltásra regisztráltakat 

A kitelepüléses oltási akciót igen nagy mé-
diaérdekl´́odés kísérte. Több TV társaság tudó-
sítója, és újságírók voltak jelen, és készítettek
riportokat, interjúkat. Az oltóbuszokkal kiala-
kított oltópontokat a délel´́ott folyamán meglá-
togatta dr. Szabó Sándor kormánymegbízott. 

Mez´́ofi Zoltán polgármester közzétette,
hogy 230 f´́o jutott oltáshoz, így a kitelepítéssel
megvalósult akciót sikeresnek min´́osítette.
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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) bekezdésé-
ben meghatározott jogkörében eljárva
a halaszthatatlan döntéseket a polgár-
mester hozta meg. 

Márciusban - el´́oz´́o lapzártát
követ´́oen - 4 döntés született, ápri-
lisban pedig 12. Minden esetben a
képvisel´́okkel elektronikus úton
egyeztetés történt, és a határozatok
meghozatala ezek figyelembevéte-
lével született.
Márciusban

A Pritamin-Trend Kft nyújtott be szer-
z´́odésmódosítási kérelmet, ami elfoga-
dásra került. A cég nyerte a Zöld város
program részét képez´́o Piac építés ki-
vitelezési pályázatát. A határid´́o mó-
dosítást különféle - tételesen felsorolt
- váratlan akadályra hivatkozva kér-
ték. Ezekb´́ol a m´́uszaki ellen´́or által is
elfogadottakat a döntéskor a polgár-
mester figyelembe vette, és a teljes be-
fejezési határid´́ot 50 nappal meg-
hosszabbította.
A VABI Hungária Kft korábban vételi
szándékot jelentett be, a Rétság 780
helyrajzi számú telekre. (Ez valóság-
ban a Jászteleki út 2-es f´́oút felé es´́o
részén, az északi oldalon található.) Az
értékesítést a vagyonrendelet alapján
csak értékbecsült áron lehet megtenni.
Ezt a munkát arra jogosult cég (OTP
Jelzálogbank Zrt) elvégezte. A megho-
zott határozat szerint ezen az áron,
20.800.000 Ft értékben a város az ér-
tékesítéshez hozzájárul. Az adásvételi
szerz´́odést mindkét fél ügyvédei közö-
sen készítik el, majd ezt követ´́oen ke-
rül aláírásra. A határozat tartalmazza,
hogy az adás-vételi szerz´́odés megkö-
tését követ´́oen a 784 hrsz-ú és 790
hrsz-ú utak a Jászteleki út kivezetésé-
hez a 2-es számú f´́oútra a tulajdonosi
hozzájárulás megadatik.
Városunkban az EBM TRADE Kft.
Biztosítja a napközis étkeztetést. Az
alapanyagok árának emelkedése okán
kérték a nyersanyagnorma emelését. A
meghozott határozat melléklete már az

új árakat tartalmazza, illetve a 2/2021
rendelettel került kihirdetésre.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár t´́uzvédelmi felülvizsgálata
során megállapítást nyert, hogy az új
szabályoknak megfelelés érdekében
bizonyos változtatásokat kell végezni.
A tervezésére a VALDOTERM Kft-
vel a szerz´́odést a polgármester aláírta,
650.000 Ft értékben.

Áprilisi határozatok
Jogszabályi el´́oírás alapján az Önkor-
mányzatnak éves közbeszerzési tervet
kell készíteni, és azt nyilvános felüle-

ten elérhet´́ové tenni. A 2021.
évre szóló tervben a Bölcs´́ode
építése szerepel, mint közbe-
szerzési eljárásra köteles mun-
ka. Amennyiben új feladat je-
lenik meg, a tervet év közben
módosítani kell. A jóváhagyott
dokumentum megtalálható a

www.retsag.hu honlapon az Önkor-
mányzat, Polgármesteri döntések me-
nüpontban a 94/2021 számú határozat-
ban.
A polgármester szabadságának üteme-
zésér´́ol szóló tervet minden évben a
munkáltatói jogokat gyakorló képvise-
l´́o-testületnek kell elfogadni. Tekintet-
tel a rendkívüli jogrendre, a személyes
érintettség okán Jávorka János alpol-
gármester fogadta el az ütemzést, amely
hónapokra bontva tartalmazza a munka-
körhöz kapcsolódó szabadságok kiadá-
sának id´́opontját. A határozat azt is tar-
talmazza, hogy Mez´́ofi Zoltán polgár-
mester el´́oz´́o évben ki nem vett napjait
március 31-ig igénybe vette.
Korábban döntés született az önkor-
mányzat szerveinél m´́uköd´́o számító-
gépes rendszerek rendszergazdai mun-
kálataira. Ebben nem szerepelt a Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár.
Ezért külön szerz´́odésben került sor az
el´́oz´́o években a feladatot ellátó vállal-
kozóval a szerz´́odés módosítására havi
49.900 Ft +ÁFA értékben.
Ugyancsak a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár nyújtott be szerz´́o-
déstervezetet, a Monguz Kft-vel, in-
formációtechnikai szolgáltatásokra
évi 140.000 Ft +ÁFA összegben. A
megállapodás jóváhagyásra került. Ez
tulajdonképpen a könyvtári kölcsön-
zés központi rendszerhez is kapcsoló-
dó szoftverének a használati díja.
A Hangadó korábbi számában ismer-
tettük, hogy a Bölcs´́ode kivitelezésére
érkezett árajánlatokat a képvisel´́o-tes-

tület tagjainak többsége úgy látta,
hogy meghaladja a rendelkezésre álló
forrásokat, ezért abból a pályázatból
egyetlen cég jelentkezését sem fogad-
ták el. A munka megkezdéséhez új
közbeszerzési eljárás lefolytatása
szükséges. Ezt közbeszerzési szakért´́o
végezheti el. A polgármester felkérte
Márkus Pál közbeszerzési szakért´́ot,
mint a Márkus Mérnöki Kft. ügyveze-
t´́ojét, új eljárás lefolytatására. Egyben
megállapította ennek díját 1,3 millió
Ft +ÁFA összegben. Az err´́ol szóló
szerz´́odés aláírásra került. A pályázati
forrásból létesül´́o intézmény kivitele-
zése csak az új eljárást követ´́oen beér-
kezett ajánlatokból érvényesen kivá-
lasztott cég megbízását követ´́oen kez-
d´́odhet el.
A következ´́o határozat a 200 hrsz-ú,
491 m2-es ingatlan értékesítésre kije-
lölésér´́ol szól. Ez valóságban a Kos-
suth utca 10-12 sz. a volt Lottózó épü-
lete melletti jelenleg üres telek. Az el-
adási felhívás közzététele el´́ott érték-
becslés készítése szükséges, amelynek
elvégzésére az OTP Jelzálogbank Zrt-t
bízták meg. 
A Rétság 356/50 és 356/49 hrsz-ú épü-
letek értékbecslését korábban a kell´́o
szakértelemmel és árgaranciával ren-
delkez´́o OTP Jelzálogbank Zrt. elvé-
gezte. A képvisel´́o-testület többsége az
így becsült értéket nem fogadta el, azt
soknak tartotta az értékesítésre meg-
hirdetésre. Ezért új értékbecslés meg-
rendelését kérte 4 f´́o képvisel´́o, Rátkai
Béla, salgótarjáni székhely´́u ingatlan
értékbecsl´́o bevonásával. A felkérésr´́ol
a határozat megszületett. Az érintett
ingatlanok a laktanyai 2 tanterem épü-
leteként ismertek.
Jogszabályi el´́oírások alapján egyes
egészségügyi szolgáltatások bére
emelkedett. Tekintve, hogy a fogorvo-
si szolgálat az önkormányzat által m´́u-
ködtetett, az el´́oírásoknak megfelel´́o
bért a fogorvos és az asszisztens tekin-
tetében a határozat megemelte, a meg-
állapodások módosításra kerültek. A
béremelés fedezetét a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezel´́o (NEAK)
biztosítja.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár intézmény egyes villanysze-
relési munkáira Pásztor Zoltán bruttó
814 197 Ft árajánlatát a polgármester
elfogadta, a megállapodás megkötésé-
re felhatalmazta az intézmény vezet´́o-
jét. A munka a biztonsági világító
rendszer felújítását jelenti.
Korábbi határozatban jelzettek szerint
Márkus Pál közbeszerzési szakért´́o el-

    2021. MÁJUS-JÚNIUS     HANGADÓ    

    2   



készítette és benyújtotta a bölcs´́ode ki-
vitelezési felhívásához a nyílt eljárás
indításához szükséges dokumentumo-
kat. A benyújtott anyag elfogadásra
került, így a közbeszerzési szakért´́o el-
indíthatja az új pályázat kiírását, a
szükséges tennivalók lefolytatását.
A fogorvosi állás betöltésére kiírt pá-
lyázatban olyan feltételt vállalt a vá-
ros, hogy szükség esetén lakás biztosít
a fogászatot vezet´́o orvosnak. A lakás
kijelölésre és felújításra került. Az
igénybevételhez szükséges a lakásbér-
leti szerz´́odés, amely ezzel a határozat-
tal lett érvényesítve. A bérleti díj a min-
denkori helyi rendeletben megállapított
tarifa szerint kerül alkalmazásra.
Mint ismeretes, az önkormányzat kép-
visel´́o-testületi döntés alapján ´́osszel
elvégeztette a 32 hektáros terület el´́o-
készít´́o munkáit azzal a céllal, hogy ott
a rendezési terv jóváhagyását követ´́o-
en, az abban megtervezett formában
lakótelkek kerüljenek kialakításra. Az
els´́o munkarész elkészült, de a terület
állapota még további munkálatokat
igényel. Ezért újabb ajánlatkérés kiírá-
sára került sor, amelyre 3 Nógrád me-
gyei cég kapott felhívást.

Rendeletek
Az Hangadó el´́oz´́o számának megjele-

nését követ´́oen 2 rendelet is született.
A 2/2021 számú helyi jogszabály a gyer-
mek és szociális étkeztetés 2021. április
1. után alkalmazandó térítési díjáról ren-
delkezik. Ezeket a tételeket minden esz-
tend´́oben meg kell állapítani.
3/2021. (IV.05.) önkormányzati rende-
let a 2020. évi költségvetésr´́ol szóló,
1/2020. (III.03.) rendelet módosításá-
ról rendelkezik. Itt a normaszövegen
és az adatokon tulajdonképpen techni-
kai átvezetések történtek, illetve a
megel´́oz´́o id´́oszakban hozott döntések
lettek beépítve. A módosítás a 2020.
év zárszámadásának összeállításához
szükséges.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2021. JÚNIUS-JÚLIUS
Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-

nap második hétf´́ojén 13.00-17.00 órá-
ig. Júniusban 14-én, júliusban 12-én.

Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00.
Júniusban 30-án, Júliusban 28-án.

Jámbor Lajos jegyz´́o: minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Júniusban 7., 14.,
21., 28., júliusban 5., 12., 19., 26.

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.

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 rendkívüli jogrend idején, a képvise-
l´́o-testület nevében hozott polgármesteri ha-
tározatok elérhet´́ok a www.retsag.hu honla-
pon az Önkormányzat rovatban, a polgár-
mesteri döntések menüpont alatt.

Háziorvosok rendelése
I-es körzet:

Rendel: Dr. Kramlik Annamária
Hétf´́o 8.00–12.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 8.00–12.00
Csütörtök 8.00–12.00
Péntek 8.00–12.00

Telefon: 35/350-686

II-es körzet
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.

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!

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a kihirdetett veszélyhelyzet
és a szeptemberig meghosszabbított
rendkívüli jogrend alapján nem ülése-
zik. A halaszthatatlan döntéseket a pol-
gármester hozza. Ezek elérhet´́ok a
www.retsag.hu oldalon.

Felhívás
Ebek összevezetéses 

veszettség elleni kötelez´́o oltása

Az oltás ideje: 2021.06.12. 9.00 órától
10,30 óráig.

A pótoltás ideje: 2021.06.19. 9.00 órától
10,00 óráig.

Helyszín: Lomen M´́uszaki Áruház el´́otti
kisparkoló

Minden eb oltása 3 hónapos kortól kö-
telez´́o veszettség ellen!

A véd´́ooltás díja: 4.000 Ft, amely tartal-
mazza a féreghajtó tabletták árát is.

Szükség esetén a 164/2008 FVM ren-
deletnek megfelel´́o új típusú oltási könyv
ára 500 Ft, mikrochip 3.500 Ft.

Kérhet´́o e napon a tartási helyen törté-
n´́o eboltás is 500 Ft felár ellenében a kö-
vetkez´́o telefonszámon:  06-20/915-1207

Dr. Görgey János állatorvos

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a köz-
ponti rendelkezések szerint indítja újra
szakrendeléseit. Az elérhet´́o szolgáltatá-
sok megtalálhatók az intézet honlapján, a
www.retsagrendelo.hu címen. Felvilágo-
sítás kérhet´́o a 35/550-570 telefonszámon.
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Laktanya hasznosításról
A rétsági lakosság körében joggal jele-
nik meg rendszeresen a kíváncsiság, mi
lesz a laktanya sorsa, milyen hasznosí-
tási lehet´́oségek lehetnének. Egy közös-
ségi oldalon ismét kialakult vita, amely-
ben sokféle vélemény megfogalmazó-
dott. Jávorka János alpolgármester a
témával kapcsolatos tényeket foglalta
össze az alábbiak szerint:

Minden jó szándékú ötlet el´́obbre vi-
heti az ügyet, hogy teljes legyen a kép,
azért néhány tényt közre adnék. 

A Képvisel´́o-testület mindig fontosnak
tartotta a laktanya hasznosításának kérdé-
sét, ma is így van. Az én véleményem
szerint a hasznosítási lehet´́oségeket az ön-
kormányzat állami, vagy magán t´́oke
beruházása nélkül nem tudja megvaló-
sítani. Volt egy ügyvéd, aki ötven millió
forintért kívánta megvásárolni az egész
laktanya területét, oktatási intézményeket,
egészségügyi ellátó rendszert kívánt volna
megvalósítani. Mivel az önkormányzat té-
rítésmentesen kapta meg a területet, egy
akkori jogszabály alapján a vételár 60 szá-
zalékát be kellett volna fizetni az állam-
kasszába. A vételi szándékban semmi ga-
rancia nem volt az elképzelések megvaló-
sítására vonatkozóan. 
Történt viszont több el´́orelépés

Megépült a Járóbeteg-szakellátó Köz-
pont, egymilliárd százmillió forintos
összegben. Kialakította az önkormányzat
pályázati forrásból a Járóbeteg intéz-
ményhez és a laktanya f´́obb épületeihez
szükséges ivóvíz-szennyvíz- csapadékvíz
gerinc vezetéket. Értékesítésre került a
volt n´́otlen szálló, abban került kialakítás-
ra a Munkaügyi Központ. Néhány évvel
ezel´́ott egy önálló állami Katasztrófavé-
delmi ´́ors (vonulós t´́uzoltóság) kezdte meg
munkáját a volt bázis raktár átalakított
épületében. Három évvel ezel´́ott az Orszá-
gos Ment´́oszolgálat jelentkezett be, hogy
új ment´́oállomást kíván a laktanya terüle-
tén megvalósítani, ehhez kértek területet.
Az akkori Képvisel´́o-testület egyhangúlag
támogatta a javaslatot, ki lett jelölve a te-
rület, az több mint kett´́o éve rendelkezésre
áll az Országos Ment´́oszolgálatnak, az új
ment´́oállomás kialakítására. Minden raj-
tuk múlik. Mindenképpen ide sorolandó a
Tanuszoda létesítése, ami ugyancsak az
egykori honvédségi területen kapott he-

lyet. De még a Hunyadi liget is, ami ked-
velt közösségi terület és szabadtéri ren-
dezvények helyszíne. (Vadásznap, Polgár-
´́or nap, Majális.)
További hasznosítás: 

Egy hangár értékesítésre került ma-
gánszemély kérelme alapján, amelyet le-
bontás után egy magán telephelyen állítot-
tak fel. Egyes részek bérbe vannak adva
jelenleg is. (Extrém Sport Egyesület, Au-
tósiskola gyakorlópálya, Kutyaiskola,
Knaus Kft.)

Bérleti jogviszonyban van kett´́o épü-
let, további hasznosítási céllal: 
1/ A volt tiszti étkezde épülete, amelyet

egy egyesület a REL vett bérbe, helyi
´́ostermel´́oi termékek bemutatására, 

2/ A volt gép és harcjárm´́u javító m´́uhelyt
bérli egy vállalkozás, ennek kialakítá-
sa folyamatban van. 

Folyamatban lév´́o kérdés még az ún. 32
hektáros terület, illetve a közigazgatá-
si határ rendezésével kapcsolatos ten-
nivalók. 

Az el´́ozmények
Az önkormányzat készíttetett egy ta-

nulmányt a Pannon Forrás Kft-vel a lak-
tanya hasznosítási lehet´́oségeire vonatko-
zóan. (Az interneten ezek az anyagok
egyébként elérhet´́oek) A Kft. nyolc lehe-
t´́oséget vázolt fel, ehhez felmérte a lakta-
nya és a benne lév´́o épületek teljes terüle-
tét. A vázolt lehet´́oségek: 
1/ Szociális otthon-id´́oseket foglalkoztató

és ellátó intézmény,
2/ Börtön komplexum,
3/ Laboratórium, kutatóintézet,
4/ Levéltár, szórakoztató központ,
5/ Logisztikai központ,
6/ Oktatási központ,
7/ Sport és wellnes központ,
8/ Városrész rehabilitáció.

Ezek olyan lehet´́oségek, amelyekhez
elengedhetetlenül szükséges az állami
vagy magán t´́oke bevonása. 2016 tavaszán
jelentkezett egy vállalkozás, hogy a f´́oé-
pületben egészségügyi-szociális ellátó
központot kíván kialakítani, számításaik
szerint ennek kialakítása egy éves m´́ukö-
dési költséget is számolva, több mint öt-
milliárd forint összeget tartalmazott. Az
volt az álláspontjuk, hogy a kormányzat-
tól fognak támogatást kérni a vállalkozás-
hoz. Azóta sem láttuk ´́oket. Más érdekl´́o-

d´́ok is rendszeresen megjelennek, de ko-
moly vételi ajánlatot nem nyújtottak be.

A Nógrád Megyei Közgy´́ulés elnöké-
nek pozitív irányú hozzáállása mellett, pá-
lyázat került beadásra 2018-ban “Barna
mez´́os területekre” kiírt lehet´́oségek alap-
ján. Erre Br. 788 millió forint összeg´́u
költségvetés készült és került beadásra. A
tervezett költségvetés tartalmazott: 
1/ Épületbontási költségeket, 
2/ Területrendezési költségeket, 
3/ Közm´́u rekonstrukciós költségeket, 
4/ Közlekedési felületrendezési költsége-

ket, 
5/ Sport és szabadid´́os létesítmények meg-

valósítására költségeket, erre nettó
194.500.000 Ft összeget tartalmazott. 

Sajnos a beadott pályázat nem nyert, el-
utasították. Én bíztam a Nógrád Megyei
Közgy´́ulés elnökének pozitív irányú hoz-
záállásában. Sajnos nem jött össze. 
Újabb lehet´́oségek

Vételi szándékot jelentett be egy vál-
lalkozás több laktanyai ingatlanra: 
1/ A volt gl. zászlóalj épületére, ez a bal

oldalon lév´́o utolsó el´́otti 2 emeletes
épület, a telek nagysága 1803 négyzet-
méter, az épület alapterülete 2372
négyzetméter.

2/ A volt tantermi épület, amely szintén 2
emeletes, a telek nagysága 1524 négy-
zetméter, az épület alapterülete 1675
négyzetméter. 

3/ A volt vegyvédelmi minta kert. 
4/ A volt vízi bázis épülete. 

Az ingatlanok értékbecslése 2021. ja-
nuár hónapban megtörtént, err´́ol részletes
tájékoztató adatok jelentek meg a HANG-
ADÓ idei számában. A két épület becsült
értéke több mint 90 millió forint körüli
összeg, a vételi szándékot bejelent´́o még
nem nyilatkozott. A Képvisel´́o-testület
egyik tagja kb. egy hónapja javaslatot
nyújtott be újabb értékbecslésre a két épü-
let vonatkozásában, az újabb értékbecslés
megtörtént, várjuk az eredményt. 

A további lehet´́oségek érdekében a
Tolmácsi Önkormányzattal együttm´́uköd-
ve a közigazgatási határokat módosítani
szükséges, mivel a laktanya hátsó részé-
nek egy jelent´́os területe Rétság tulajdo-
nában, de Tolmács közigazgatási területén
van. Vannak javaslatok, amelyek kidolgo-
zás alatt állnak, az önkormányzatok kö-
zött további egyeztetések szükségesek.

A fentiekb´́ol látható, hogy a város ve-
zetése komoly er´́ofeszítéseket tett és tesz,
a hasznosítás lehetséges módjainak meg-
találásával. Megállapítható, hogy a reális,
objektív lehet´́oségekhez viszonyítva, Rét-
ság Város Önkormányzata a hasznosításban
igen szép eredményeket tud felmutatni.

Jávorka János alpolgármester

    2021. MÁJUS-JÚNIUS     HANGADÓ    

    4   



Új fények a zebráknál 
Köztudott, hogy városunkat kettészeli a
2-es számú f´́o közlekedési út, ami egy-
ben nemzetközi közlekedési folyosó is.
Sok elemzés tartalmazta már, hogy a
napi átlag 16.000 olykor a 20.000 járm´́u
áthaladása komoly balesetveszélyt je-
lent. Az út mindkét oldalán élnek embe-
rek, és vannak intézmények, így aztán
naponta többször gyalogosan kell az
úton átkelni.

A város belterületi szakaszán 800 mé-
teren belül 5 kijelölt gyalogátkel´́ohely lett
kialakítva. Ezek mind táblával el´́ojelzett,
jól látható zebrával felfestett átkel´́ok, este
szabvány szerint kivilágítva. Egyik átkel´́o
lámpával is védett. 

Történt egy baleset a város központjá-
ban lév´́o zebránál januárban, hajnali de-
rengésben. A sajnálatos esetet követ´́oen
többen a facebookon méltatlankodtak,
hogy a gyalogátkel´́ohelyek kivilágítása
gyenge, ez balesetveszélyt jelent. 

Ezek a hozzászólások túlzóak voltak.
F´́oként azért, mert a gyalogátkel´́ok meg-
világítását szabvány írja el´́o, annak meg-
felel´́oen lettek kialakítva. Az út belterületi
szakasza végig kivilágított, 40 km-es se-
bességkorlátozás van érvényben, a felfes-
tett zebra mellett táblák is felhívják a fi-
gyelmet az átkel´́okre. A szabályokat betar-
tó autósok és gyalogosok esetében kizárt,
hogy baleset következzen be. Na ja, van
aki nem tartja be a törvényt ... Ezen túl jó
tudni, hogy ezek a közlekedési létesítmé-
nyek nem tartoznak az önkormányzathoz.
Tartoznak viszont a közutat üzemeltet´́o
Magyar Közút Nkft-hez. Az ´́o feladatuk
rendszeresen ellen´́orizni és karbantartani
az út betoncsíkja mellett az átkel´́oket is. 

Az észrevételeket olvasta Jávorka Já-
nos alpolgármester is, aki rendszeresen
válaszol a lakosság által történt beírások-

ra. A tájékoztatás mellett utána is nézett,
mit lehet tenni. Árajánlatokat szerzett be,
egyeztetett a KÖZÚT és az áramszolgál-
tató cégekkel, és el´́oterjesztést készített.
Az igyekezet meghallgatásra talált. Pol-
gármesteri hatáskörben megszületett hatá-
rozat szerint a munkát megrendelték, a
szükséges pénzt biztosították és március
végére el is készültek az új fények.

Új lámpafejek kerültek felszerelésre 3
átkel´́o felett. A határozat szerint ezek 140
Wattos LED fényforrásokkal szerelt vilá-
gítótestek, amelyek fénye kb az 1000-
1200 Wattos hagyományos lámpáknak fe-
lel meg. Legalább 2-3-szorosa az eddigi
fénymennyiségnek. A megvilágítási hely-
zetet az is javítja, és elkerülhetetlenül ész-
revehet´́ové teszi, hogy ezek a fények ké-
kes tartományba esnek, az eddigi sárgás
kivilágításhoz képest, így a fényer´́o mel-
lett már az is felt´́un´́ové teszi a közleked´́ok
számára, hogy itt valamire figyelni érde-
mes. 

Alábbi képeken sorban bemutatjuk az
esti sötétségben látottakat. 

A KRESZ-lámpás átkel´́ohöz ugyan
nem kerültek új lámpák, de azért ezt sem
hagyjuk ki a sorból. Itt egyébként 3 régeb-
bi fényforrás is gondoskodik a bizton-
ságról, a háromfény´́u forgalomirányító
berendezés mellett. És végül a Nyárfa ut-
ca végénél található gyalogos- és kerék-
páros átkelési szakasznál 2 új fényforrás
került felszerelésre. Mindkét oldalon egy-
egy. 

A beumtatott téma jó példa arra, hogy
amennyiben lakossági észrevétel megala-
pozott, és megvalósítható, arra a város ve-
zetése odafigyel, és lépéseket tesz érdeké-
ben. Itt is ez történt. (Sajnos nem minden
téma megoldható ilyen gyorsan és rugal-
masan.) 

A képek mellett persze érdemes egy
séta alkalmával személyesen is meggy´́o-
z´́odni az új, er´́osebb, figyelemfelhívó ki-
világításról. Remélhet´́oleg hozzájárul a
balesetmentes közlekedéshez. De azért a
kell´́o körültekintés a zebráknál továbbra
sem mell´́ozhet´́o, mert a bizalom szép do-
log a gépjárm´́uvezet´́okkel szemben, de
nem árt figyelni arra a pár közleked´́ore,
aki nem tartja be a KRESZ-t. 
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Paróczy Sára, aki eléri az álmait
Minden mérk´́ozésen, minden szereplésé-
vel és góljával megdobogtatja a rétságiak
szívét az Érd N´́oi Kézilabda csapatának
meghatározó játékosa. Az elfoglalt élspor-
tolóval a bajnokság szünetében készült ri-
port, hogy megismerhesse mindenki, és
drukkolhassunk neki együtt.

Nagy örömmel fogadta el a felkérést
Sára, aki magabiztosan és jókedv´́uen ér-
kezett a Rétsági Televízió stúdiójába, ahol
megismerkedhettünk vele. Els´́o kérdésre
nagyon ´́oszinte érzelmekkel válaszolt.

- Hogyan alakult ki a kézilabda
iránti szereteted, köt´́odésed? 

- Mondhatni, hogy teljes mértékben
mindent Rétságon kezdtem. Nagyon me-
leg szívvel gondolok vissza ezekre az
évekre. Itt kezdtem a kézilabdát, nagyon
szuper csapatunk volt. Minden sportot ki-
próbáltam, azt gondolom mindenbe kicsit
belekóstoltam azokban az években, ami-
kor ide jártam általános iskolába. Viszont
mégis a kézilabda volt mindig szimpati-
kus. Holman Ferencnek köszönhet´́oen na-
gyon jó csapatunk volt, egy osztályként és
csapatként is összetartóak voltunk, és na-
gyon jó eredményeket értünk el megyei
illetve országos szinten is. Mindig szere-
tem megemlíteni, hogy minden innen in-
dult. Partos Ria néninek szintén sokat kö-
szönhetek, sokat buzdított. 

- A 2018/2019-es szezontól játszol az
els´́o osztályban. Milyen út vezetett a
profivá válásig? 

- Ahogy elkerültem innen Vácra, on-
nan kezd´́odött a komolyabb kézilabdázó
pályafutásom. Az már klubszinten volt,
nem iskolaszinten. Utánpótlás szinten
folytattam, és minden lépcs´́ofokot és
ranglétrát megjártam. Ifjúsági szinten
kezdtem, utána junior bajnokságokban
szerepeltem, és végül is eljutottam a fel-
n´́ott szintig. Ami azért gondolom, hogy
nagy szó, mert ilyen kis városból nekem
csak egy álom volt, hogy NB I-es szinten
tudjak kézilabdázni. Nagyon sok akarat,
önuralom és áldozatkészség kell hozzá, de
igenis el lehet jutni, ha nagyon szeretnénk,
és büszke is vagyok erre, hogy már idáig
eljutottam. 

- Az addigi szerintem kiemelked´́o
statisztikai számaid segítették az el´́ore-
lépést? Látták rajtad, hogy akarod és
tudod is csinálni? 

Könnyed mosoly után válaszolt erre a
kérdésre - Legf´́oképpen, hogy akartam. A
tudásomon sokat csiszoltak az edz´́ok, és
sokat hozzátettem én is nyilván, de sokat
köszönhetek az edz´́oimnek. Azt gondo-
lom, hogy csapatként is nagyon fontos

volt, hogy úgymond meghatározó szere-
pet tudjak játszani. Eleinte még átlöv´́o és
irányítóként játszottam, ott vannak az iga-
zán gól-gyárosok, ott könnyebb volt több
gólt szerezni. De akkoriban fiatalként az
volt a f´́o szempont, hogy örömmel ját-
szunk, és szívb´́ol.

Sára a Váci NKSE csapatánál játszott
a korosztályos bajnokságokban. Már a
feln´́ott csapattal edzhetett 17 évesen, ami-
kor edz´́oi, Ottó Katalin és Németh András
is azt gondolták, hogy még fejl´́odnie szük-
séges, így került a váci fiókcsapathoz a
Gödi SE-hez az NB I/B-be, és kett´́os enge-
déllyel játszott a Salgótarjáni Strandépí-
t´́ok KC csapatánál. Sára örült ennek, hi-
szen a sok játéklehet´́oség miatt a fejl´́odés
nem maradt el.  2019. március 31-én pe-
dig bemutatkozhatott az els´́o osztályú baj-
nokságban, a Vác színeiben Kisvárda el-
len. Azon a napon, azon a mérk´́ozésen sze-
rezte meg els´́o gólját is a legmagasabb
osztályban. Másfél szezon után hagyta el
Vácot, 2020. augusztusától az Érd N´́oi Ké-
zilabda csapatának játékosa. 

- Hogyan kerültél Érdre? 
- Miután a Vác leigazolt a feln´́ott csa-

patba, ott nem kaptam annyi lehet´́oséget
abból adódóan, hogy nem volt annyi ruti-
nom, viszont nagyon szerettem volna ké-
zilabdázni az NB I-ben, így Német András
mondta, hogy én egy kisebb csapatban si-
keres tudnék lenni a fejl´́odésben és ezért
kerültem Érdre. Ott egy nagyon külföldi
orientált csapat volt akkoriban, és a mos-
tani arculatváltásukkal, hogy abszolút fia-
talokat, magyarokat, szeretnének a klub-
ban, mint játékosok tudni, így nekem tel-
jesen optimális csapatnak t´́unt, hogy itt
fejl´́odhessek és kézilabdázhassak.

Az Érd N´́oi Kézilabda csapat koráb-
ban 6 alkalommal az NB I. bronzérmese,
kétszer a Magyar kupa ezüstérmese és az
EHF-Kupa el´́odönt´́ose is volt. Az Érd aré-
na ad otthont számukra, amely egy több-
célú fedett sportcsarnok és több szakosz-
tálynak is otthona. A létesítmény megfelel
a legmagasabb nemzetközi szint´́u el´́oírá-
soknak, befogadóképessége 2300 f´́o. A fo-
lyamatban lév´́o arculatváltásnak köszön-
het´́oen Érden fiatal csapatot építenek,
mely a következ´́o id´́oszakokban újra nagy
sikereket érhet el. Jól jelzi ezt, hogy idén
a kit´́uzött célt, a bennmaradást sikerül tel-
jesíteniük, és nagyon jó eredménnyel. 

Sára eleinte félt a közegváltástól, de
úgy gondolja hamar sikerült beilleszked-
nie a csapatba, hamar sikerült jó összhan-
got kiépíteniük egymással. Mivel egy kor-
osztály is a csapat nagy része és kedves

mindenki, hamar megtalálták a közös
hangot. De nem csak a lányokkal, hanem
a stábbal is kifejezetten jó a közös munka,
hiszen mindannyian arra törekszenek,
hogy szeressék a kézilabdát, s nyugodtan
mehessenek fel minden mérk´́ozésükre,
hogy nagyszer´́u eredményeket érjenek el
azáltal, hogy nekik csak kézilabdázniuk
kelljen.  S hogy hogyan lehet a kézilabdá-
ra fókuszálni a hétköznapokban? Az érdi
beálló folyamatosan mosolyogva a követ-
kez´́oket válaszolta. 

- Én egyetemre járok még a kézilabda
mellett, szóval nekem még a tanulás is
szerepet játszik a mindennapjaimban.
Azonban már kevesebbet, mert tényleg
fókuszban van a kézilabda, és hála Isten-
nek már a végét járom, és ha minden jól
megy, akkor a nyár folyamán diplomát is
szerzek közgazdaságból.

Csapattársaimmal sokat vagyunk
együtt. Általában napi szinten két edzé-
sünk van. Ezek között együtt ebédelünk.
Nagyon fontos szerepet játszik számunkra
az étkezés, f´́oleg az ebéd. Edzések után
pihenni szoktunk. Én ilyenkor szoktam
azért tanulni, vagy kikapcsolódni tv né-
zéssel. Szoktunk sétálni, nagyon kutyaba-
rát csapatban játszom, így a kutyasétálta-
tás is benne szokott lenni a programban.
A második edzés után még beszélgetünk
a lányokkal, vagy plusz munkát végzünk,
ha úgy van.

- És hogy néz ki egy meccsnap? 
- Na a Meccsnap az egy ünnepnap. Mi

ezt úgy szoktuk mondani. Mindenki más-
képp készül fel, én nagyon babonás va-
gyok. Takarítást szoktam délel´́ott csinálni,
ebédre kizárólag rántott sajtot édesburgo-
nyával és tartárral eszünk a csapattársam-
mal. Majd vasalok, muszáj kivasalnom
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Új sportolási lehet´́oség 
A Zöld város program keretében meg-
valósuló közterületi fejlesztések jól lát-
hatók. Több park megújult, jelent´́os fa-
telepítésekre került sor, kulturált par-
kolóhelyek létesültek. Ezeket folyama-
tosan vette birtokba a város lakossága.
Van azonban egy igazán különleges „at-
trakció”, ami új lehet´́oséget teremt a
szabadid´́o eltöltésére, az egyéni sportte-
vékenységre. Fiataloknak és feln´́ottek-
nek egyaránt. Ez a Senior park, vagy
ahogyan a Nógrád megyei hírlap elne-
vezte, Sportpark.

Ez a létesítmény eredetileg más park-
felújítással egybekötött helyszínre tervez-
ték, de lakossági észrevételek miatt új te-
rület jelöltek ki. Mondhatjuk a legjobb.
Volt egy „vasjátszótér” ami már nem felelt
meg semmilyen szabványnak. Évtizedek-
kel ezel´́ott volt kedvelt hely, de akkor még
nem volt sem a kreszparki gyermekliget,
sem a terület szomszédságában gyermek-

játszótér. Így ez a teraszos parkszerkezet
legfels´́o szintje kapott új funkciót. Izgal-
mas, érdekes, sportos tevékenységre invi-
tálót. Tulajdonképpen valóban a legjobb
helyen, társasházak által körbevéve, hi-
szen egy családi házban könnyen ki lehet
alakítani edz´́oeszközöket akár az udvar-
ban, akár egy melléképületben. A társas-
házi lakásoknál erre nincs lehet´́oség.
Ilyenkor kell közösségi megoldásban gon-
dolkodni. 

A létesítmény munkacíme „Senior
park” volt, amely utal arra, hogy az id´́o-
sebb korosztály számára is nyújt lehet´́osé-
get. Jogos a felvetés, hogy nem csak a
seniorok vehetik igénybe. Mindenki, aki-
nek kedve szottyan egy kis nyújtózkodás-
ra, lépeget´́ogép használatára, vagy más
izomer´́osít´́o napi tornagyakorlathoz keres
eszközt, itt megtalálja. Összesen 8, kültéri
kialakítású, szabadtéri felhasználásra
szánt, er´́os betonalapzatba rögzített „kon-

digép” kapott helyet a parkban. Különféle
nehézségi fokú, illetve állítható terhelhe-
t´́oséggel.

A terület komfortját szolgálja, hogy a
gumisz´́onyeges rész környékén gyepesí-
tés, és növénytelepítés is történt. Több fa
került elhelyezésre, amelyek pár év múlva
árnyékot is vetnek és tisztább leveg´́ot biz-
tosítanak. No meg padok is helyet kaptak,
létesült egy ivókút és kerékpártárolókból
is van b´́oven. Nem mellékes, hogy a kör-
nyék közvilágítása is kiegészítésre került,
így este sem kell a sötétség homályába
burkolózni, ha valaki pihenni, vagy edze-
ni akar. 

Eggyel lejjebbi szinten, a valamikori
faelemekb´́ol álló kisjátszótér területén is
új létesítmény született, els´́osorban a leg-
kisebbek részére. Megfelel´́o védelmet
nyújtó bekerítéssel, este zárható kapuval.
(A programban egy másik játszótér is
megújításra került a Korányi épülettöm-
bök ölelésében, arról talán egy másik tu-
dósításban számolunk be.) 

egy-két pólómat. Ezután már átszellemü-
lök, szeretek utána kicsit megpihenni és
csak a meccsre koncentrálni. A csarnok-
ban, akár otthon, vagy idegenben már tel-
jesen a meccsre vagyok átszellemülve.  

A beszélgetéskor a bajnokságban és a
Magyar Kupában szerzett összesen 79
góljával a csapat második legjobb góllö-
v´́oje a következ´́o kérdésre is határozottan
válaszolt. 

- Mik a céljaid, hova szeretnél eljut-
ni kézilabdázóként? 

- Sikerült olyan meccseket elkapni,
ahol tudtam gólokat l´́oni, és hasznos tagja
tudtam lenni a csapatnak. Ebben nagyon
nagy segítségemre voltak a csapattársaim,
mert én olyan kiszolgáltatott poszton ját-
szom, a beálló poszton, ha nekem nem
passzolnak, akkor nem annyira megy.
Ezért fontos szerepet játszik az, hogy a
társaim mennyire tudnak engem adott
mérk´́ozésen megjátszani. Nekem b´́oven
elég lett volna, ha hasznos tagja tudok len-
ni a csapatnak.

A célom pedig az, minekután úgy ér-
zem, hogy az NB I-ben játszok, innen már
csak a válogatott lenne a legeslegjobb.
Nagy álmom, hogy bekerüljek. Olimpián
szeretnék részt venni egyszer.

- Rétságiként jut id´́od hazajönni? 
- Nagyon igyekszem, amikor csak tu-

dok hazajönni, ugyanis itt teljesen ki tu-
dok kapcsolódni. S´́ur´́un járok haza meglá-
togatni szüleimet, nagyszüleimet. Ilyen-
kor pihenek, szüleimnek segítek, barát-
n´́okkel találkozok. 

Egyébként, amikor el szoktam itt jön-
ni, mindig valami újat látok. Mostanában
meg f´́oleg, és nagyon örülök neki, hogy
ennyire fejl´́odik Rétság. Én csak ha a kül-
s´́o dolgokat nézem, például nekem ezek a
parkosítási részek mindig újak voltak.
Biztos, hogy ennél sokkal több van, de
nagyon tetszik, hogy ennyire tör´́odnek a
várossal. Úgy gondolom, kell is, mert Rét-
ságon minden adott, hogy bárkib´́ol bármi
is legyen. Egy nagyon jó kis város ahhoz,
hogy jól m´́uködjön. 

- A rétsági fiatalok hogyan juthat-
nak el arra a szintre, ahova te? 

- Ha csak az én példámból indulunk ki,
hogy egy kis városból is el lehet jutni a
nagyok közé, azt gondolom, hogy akarja az
ember. Ezt nagyon fiatalon “el kell dönteni”,
hogy mit szeretnénk. Nagyon sok áldozattal
járt, sok lépcs´́ofokot meg kellett járni,  vi-
szont  azt  gondolom, ez kifizet´́odik,  ha
tényleg  komolyan  szeretne az ember célo-
kat elérni. Ha judo-znak, ha táncolnak, ha
röplabdáznak, ha bármit csinálnak, azt sze-
ressék csinálni. Ha valaki szeret valamit,
akkor bármit el tud érni. 

Így fejezte be gondolatait Paróczy Sá-
ra, aki a beszélgetés közben szelíd ´́oszin-
teségével, jókedv´́u modorával, és nyílt in-
telligenciájával bemutatkozott nekünk. 

Kívánunk neki és csapatának sikere-
ket, hogy céljaikat megvalósítsák, s bizta-
tunk vele együtt mindenkit az álmok elér-
het´́ové tételére, hiszen rajtunk múlik, mit
hozunk ki az álmainkból.

Majnik Tamás
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Nógrád megyében is cél a biztonságosabb internet 

A rend´́or-f´́okapitányság b´́unmegel´́ozési
szakemberei az interneten elkövetett
b´́uncselekmények megel´́ozéséhez ad-
nak tanácsokat.

A 2005. évben indult kezdeményezés
alapján minden év második hónapjában, a
második hét, második napján kerül meg-
rendezésre a Biztonságosabb internet nap,
melynek idei célkit´́uzése “a megbízható-
ság feltárása az online világban!”.

Általánosságban elmondható, hogy az
internet nagyon sok területen megkönnyíti
az életünket, akár a tanulás, a vásárlás, a
kommunikáció vagy a szabadid´́o hasznos
eltöltése során is. Mindemellett nem lehet
elégszer hangsúlyozni, hogy a határtalan
szabadság mellett számos veszély is fe-
nyegetheti azokat, akik nem elég körülte-
kint´́ok a kibertérben.

A programhoz kapcsolódóan a Nóg-
rád Megyei Rend´́or-f´́okapitányság feb-
ruár 9. és 12. között különböz´́o témákat
feldolgozva hívja fel a veszélyekre a fi-
gyelmet, amelyeket a “Biztonság a f´́o” 
Facebook oldalon olvashatnak részlete-
sen. Az általános és középiskolás diákok
minden nap online tesztet tölthetnek ki,
amelyek helyes megfejt´́oi ajándékot
kapnak.

Felhívjuk a figyelmet az online vásár-
lások veszélyeire, illetve az ehhez kap-
csolható b´́uncselekményekre.
— A leggyakrabban el´́oforduló b´́uncselek-

mények között szerepel az internetes
csalás, melynek - az online vásárlási
szokások elterjedése miatt - megyénk-
ben is volt áldozata. A csalók tevékeny-
sége nagyon változatos, a fizetés körüli
csalásoktól, a hamisított termékek árusí-
tásán át egészen az orgazdaságig terjed-
het. Jellemz´́o elkövetési mód, hogy a
csalók egy keresett, de a tulajdonukban
nem lév´́o árut kínálnak eladásra, majd
elt´́unnek az interneten átutalt el´́oleggel,
vagy akár a teljes összeggel együtt. Az
áldozattá válás megel´́ozhet´́o, ha
utánvétellel vásárolunk, és mindig

leellen´́orizzük az eladó korábbi
tranzakcióira kapott értékeléseit,
vagy megtekintés után személyesen
vesszük át a terméket.

— Az online vásárlások során szintén
csalás áldozatává válhat, aki új, gyak-
ran az átlagos bolti ár alatt termékeket
kínáló oldalakon próbál bankkártyával
vásárolni. A b´́unöz´́ok gyakran webáru-
ház álcája mögé bújva végeznek adat-
halász tevékenységet és a megadott
bankkártya adatokat ellopják, majd azt
felhasználva az áldozatok költségére
vásárolnak más online oldalakon.
Fontos, hogy csak visszaellen´́orizhe-
t´́o és igazolt webáruházakban vásá-
roljunk adataink megadásával és ez
esetben is válasszuk az utánvétes fi-
zetés lehet´́oségét. Ha mégis bank-
kártyával szükséges fizetnünk, vá-
lasszunk biztonságos (Pl. PayPal) fi-
zetési módot, és a kártyáink adatait
kizárólag a címsorban szerepl´́o link
ellen´́orzését követ´́oen, az általunk
ismert bank megbízható weboldalán
adjuk meg.

— Amennyiben az oldalon történ´́o vásár-
lás regisztrációhoz kötött, használja a
már meglév´́o fiókkal történ´́o azonosí-
tás lehet´́oségét - mely esetén a jelszó
megadása nem szükséges, - illetve
olyan e-mail címet és jelszót adjon
meg, amelyet más fiókok esetében
nem használ. A b´́unöz´́ok az oldalon
megadott jelszavak és e-mail címek
felhasználásával gyakran próbálnak
zsarolóleveleket küldeni, melyben ar-
ra hivatkoznak, hogy megszerezték az
általunk használt jelszót és egyéb ada-
tainkat, melyeket felhasználva meg-
próbálnak pénzt, vagy esetenként krip-
tovalutát követelni az áldozatoktól.

Az áldozattá válás megfelel´́o körültekin-
téssel és óvatossággal megel´́ozhet´́o, ezért
kérjük fogadják meg tanácsainkat:
— Ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz

legyen, akkor az nem is igaz. A felt´́u-

n´́oen nagy árengedmény legyen min-
dig gyanús!

— Vásárlás el´́ott mindig gy´́oz´́odjünk meg
róla, hogy a weboldal biztonságos, az
URL el´́ott szerepel a https:// kitétel
vagy egy zöld lakat, mellette a Bizton-
ságos kifejezés.

— Nézzünk utána az oldal értékelésének:
a közösségi oldalakon érdemes ráke-
resni a webáruházra, a túláradóan lel-
kendez´́o, pozitív kommentek túlsúlya
és a kevés eladási tranzakció int´́o jel
lehet.

— Érdemes leellen´́orizni a webáruházat a
scamadviser.com oldalon, ahol elég
csak beírni a weboldal címét, és kiderül,
hogy megbízható portálról van-e szó,
vagy érkezett-e már ellene panasz.

— Nagy érték´́u megrendelést ne adjunk
le olyan oldalon, amivel nincs tapasz-
talatunk. Egy számunkra új webáru-
házból kis összegért rendeljünk el´́o-
ször.

— Gy´́oz´́odjünk meg róla, hogy azon az
oldalon vagyunk, ahonnan eredetileg
vásárolni szerettünk volna. Nézzük
meg az URL-t, ha tudjuk, mi a webá-
ruház neve, gyanakodhatunk, ha ett´́ol
eltér az URL.

— A Fogyasztóvédelem felhívja a figyel-
met arra is, hogy gyanús, ha a fizetési
feltételek között csupán el´́ore fizetési le-
het´́oséget biztosít egy webáruház, vagy
nem kell´́o részletességgel tájékoztatja a
vásárlókat a szállítás részleteir´́ol.

— Vásárlás el´́ott olvassuk el az Általános
Szerz´́odési Feltételeket (ÁSZF).

— Az online piacterek, aukciós oldalak,
internetes szolgáltatók nem vállalnak
felel´́osséget a közzétett ajánlatok tar-
talmáért, ezt fontos szem el´́ott tartani.

Ha minden óvintézkedése ellenére be-
csapták, vagy megkárosították, tegyen
feljelentést személyesen a rend´́orségen,
vagy telefonon, a 112-es segélyhívószá-
mon.

Nógrád Megyei Rend´́or-f´́okapitányság

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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Rétsági Televízió 16 
A hivatalos sugárzását 2005. április 1-
jén indította meg. Az Országos Rádió és
Televízió Testület ezzel a nappal hagyta
jóvá a csatorna sugárzási engedélyét. A
hivatalos id´́oszámítás akkor kezd´́odött
el. De városunk televíziójának történel-
me korábbról datálódik.

2002-ben ugyanis a m´́uvel´́odési köz-
pontban m´́uköd´́o lelkes videoklub elkészí-
tette az els´́o hírösszeállítást Rétságról au-
dio-vizuális formában. 2002 áprilisában
néhány lakótelepi lakásban amat´́or háló-
zat segítségével sugározták az els´́o teszta-
dást. Májusban pedig felcsendült az azóta
is használt szignál a második adás elején.
A Girasek Károly vezetésével m´́uköd´́o vi-
deo klub ezt követ´́oen még öt alkalommal,
havonta összeállította hírcsokrát. Ez a
nem hivatalos tesztelés 2002 októbere
után leállt, s kis szünet következett éle-
tünkben. 

A kihagyás 2005. február 3-áig tartott,
amikor is Dr. Katona Ern´́o képvisel´́o hiva-
talos mederbe terelte a Városi TV útját.
Ekkor az ´́o kezdeményezésére, felajánlá-
sára, az akkori képvisel´́o testület elfogadta
azt az el´́oterjesztését, amely megbízza a
m´́uvel´́odési központot a helyi televízió
létrehozásával, kialakításával és m´́uködte-
tésével. 

Nem kellett sok id´́o, hogy az intéz-
mény akkori igazgatója, és Girasek Ká-
roly a video klub vezet´́oje a korábbi teszt-
adások tapasztalataiból kialakítsa a Rétsá-
gi Televízió arculatát, m´́usorstruktúráját
és megtegye a hivatalos engedélykérést az
ORTT felé. A sugárzási engedélyt hamaro-
san meg is kapta az intézmény, mint m´́usor-
szolgáltató, s lett Végh József a Rétsági
Televízió els´́o felel´́os f´́oszerkeszt´́oje. 

Az évek során sok munkát fektettünk
abba is, hogy magát a televíziózást meg-
tanuljuk. Mit hogyan kell csinálni, elké-
szíteni. alkotni, tálalni, bemutatni. A 16 év
alatt sokan dolgoztak az RTV m´́usorain,
adásain, m´́uködésén, s itt mindannyijuk-
nak: bemondók, hírolvasók, technikai
munkatársak, társadalmi munkában segí-
t´́ok, f´́oszerkeszt´́ok, óriási köszönetet mon-
dunk, hogy munkájukkal folyamatosan
hozzájárultak a Rétsági Televízió m´́ukö-
déséhez.

2005. április 1-e és 2021. április 1-e
között 187 híradó készült, amely igyeke-
zett pontos képet mutatni a város életér´́ol.
4 alkalommal készült m´́usor az önkormány-
zati választásokhoz, 1 alkalommal az or-
szággy´́ulési választáshoz. 2020. novembe-
rét´́ol új m´́usoraink, a Kultszoba és a Konk-
Rétság további 9 adással növeli a saját gyár-
tású szerkesztett m´́usoraink számát. Így az
elmúlt 16 évben összesen 201 alkalommal
sugároztunk új, saját készítés´́u szerkesztett
adást, az Önök tájékoztatására. 

De ne feledkezzünk meg az él´́o közve-
títésekr´́ol sem. Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´́o-testületének üléseit és lakossági
fórumait él´́o, egyenes adásban nézhették.
Kezdetben nem vezettünk statisztikákat az
adásokról, m´́usorainkról. A pontos számot
az él´́o adásokról sajnos lehetetlen visszake-
resni, hiszen az archiválás azokban az id´́ok-
ben a technikai fejletlenségünk miatt nehe-
zen volt megoldott. Így csak tippelünk,
hogy 150 és 200 között lehet az a valós
szám, ahányszor egyenes adásban közvetí-
tettük ezeket az eseményeket.

Az elmúlt években jelentkezett a kis-
térségi Krónikák m´́usor, melyben küls´́o-
sök által készített videókat vetítettünk leg-

alább 25 alkalommal. Készítettünk saját
gyártású filmeket, f´́oleg városi megemlé-
kezésekr´́ol, vagy újabban neves napjaink-
hoz köthet´́o kulturális témákról legalább
14 alkalommal. Mindez azt jelenti, hogy
több, mint 400 alkalommal sugároztunk
Önöknek általunk összeállított m´́usort.

Ehhez hozzájönnek a küls´́o gyártóktól
beszerzett animációs filmek, dokumen-
tumfilmek, szórakoztató és turisztikai m´́u-
sorok, melyekkel mindig igyekeztünk szí-
nesebbé tenni a m´́usorkínálatunkat. 

Képújságunkon a nap 24 órájában fi-
gyelemmel lehet követni városunk fonto-
sabb tájékoztató információit.

Ez id´́o alatt, még ha apróbb lépések-
ben is igyekeztünk fejl´́odni technikailag,
tartalmilag. Mindig törekedtünk arra,
hogy fejlesszük a Rétsági Televízió szín-
vonalát. Új tartalmas m´́usorokkal jelent-
kezünk, ma már digitálisan továbbítjuk az
adásunkat a szolgáltató felé, és az interne-
ten is visszanézhet´́oek adásaink, melyeket
Önöknek készítünk, akik nézik a Rétsági
Televíziót. 

Köszönjük a korábbi és a jelenlegi
munkatársaim nevében, hogy adásról
adásra minket választanak és megtekintik
m´́usorainkat. Maradjanak velünk, a jöv´́o-
ben is, hogy együtt élhessük át a helyi
ügyeket, programokat, rendezvényeket,
történéseket. 

Boldog születésnapot Rétsági Televí-
zió!
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Rétsági kalauz

Májusi programok
Április 30. péntek

a m´́uvel´́odési központ el´́ott
Májusfa feldíszítése

Május 8. szombat, 7.00 órától
a Nagyparkolóban
és a m´́uvel´́odési központban
Oltópont - oltóbuszok

Május 10. hétf´́o, 11.00 órától
a könyvtár újra látogatható! 

Május 17. hétf´́o, 8.00 órától
a m´́uvel´́odési központ 
újra látogatható! 

Május 20. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Gyermekrajz kiállítás
a helyi általános iskola tanulóinak
alkotásaiból
A kiállítás megtekinthet´́o június 10-ig

Május 27. csütörtök, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Zajácz Tamás
b´́orm´́uves iparm´́uvész
kiállítása
A tárlat megnyitóján az alkotóval be-
szélget: Mez´́ofi Zoltán Rétság város
polgármestere
Közrem´́uködik: Majer Szilvia fuvolán
A kiállítás megtekinthet´́o június 23-ig,
a m´́uvel´́odési központ nyitvatartási
idejében.

Május 29 szombat
a m´́uvel´́odési központban
Gyereknap
15.00 órától palacsintázás, csillámte-
toválás, fagyizás
17.00 órától Paramisi Társulat 
A három muzsikus - Gyerekszínház

Programajánló

Június 4. péntek 10.00 órától
a templomkertben
Trianoni megemlékezés 
Közrem´́uköd´́o: Váci Civitas Szimfoni-
kus Zenekar Fúvós Kamaraegyüttese

Június 10. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Déryné Társulat bemutatja: 
János vitéz
c. színm´́uvet
Szerb Antal írta Pet´́ofi emblematikus
m´́uvér´́ol: “A magyar irodalomnak
vannak sokkal nagyobb szabású alko-
tásai, mint a János vitéz. De a János
vitéz az, amit az ember szeretne oda-
ajándékozni külföldi ismer´́oseinek,

hogy megérezzék a magyar népjelleg
melegségét, humorát, semmihez sem
fogható báját, hogy megérezzék a ma-
gyar szívverését. Ebben a m´́uben cso-
dálatosan együtt van a magyar föld
valósága és a magyar lélek álma.
Ilyesmi, mint a János vitéz, a legna-
gyobbaknak is csak egyszer sikerül.” 
“Én vagyok János vitéz” - mondják
sorban az el´́oadás színészei a “János
vitéz misszió” cím´́u el´́oadásában. A
Déryné Program el´́oadása rendhagyó
formában, egy óra leforgása alatt kí-
vánja bemutatni a néz´́ok számára Pe-
t´́ofi Sándor halhatatlan klasszikusát.
Az el´́oadás nem csupán az iskolásko-
rúak, hanem az egész család számára
maradandó élményt nyújt, lendületes,
fiatalos játékmódjával.
Jancsi – Horváth Márk
Iluska – Vas Judit Gigi
Boszorkány – Losonczi Kata
Huszárkapitány – Janka Barnabás
Francia király – Ivaskovics Viktor
Francia királylány – Tarpai Viktória
Zsiványvezér, huszár – Széplaky Géza
Gazda, zsivány, huszár – Turi Bálint
Gazdaasszony, magyar lány, francia
lány – Szemerédi Bernadett
Öreg halász, zsivány, huszár – Dányi
Krisztián
Török vezér, zsivány – Habodász István
Zsivány, huszár, török – Havasi Péter
Szerecsen király, magyar lány, francia
lány – Gulyás Gabriella
Zsivány, huszár, török – Kárpáti Bar-
nabás
Jelmez: Gyöngyösi Renáta, 
Rendez´́o: Berettyán Nándor
Belépés díjtalan! 
Az el´́oadás a Déryné Program hoz-
zájárulásával valósul meg. 

Június 30. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Turay Ida Színház bemutatja: 
A medve nem játék
c. székely góbés játékot
Egy csíki falu színjátszóköre megelégeli,
hogy a pestiek szerint: székely az, akinek
a sör nem ital, az asszony nem ember, a
medve pedig nem játék. Jókedvükben
létrehoznak egy színjátékot, amiben öt-
vöz´́odik a székely humor és pajzánság a
tánccal, zenével, énekkel. 
Szerepl´́ok:
Pásztor Erzsi/Sztárek Andrea
Berecz István/Boros Ádám
Nyír´́o Bea, Boros Zoltán, Kovács Dézi
Szántó Szandra, Frech Zoltán
Valázsik Péter, Barsi Márton
Topolcsányi Laura
Koreográfus: Berecz István
Rendez´́o: Szerednyey Béla
Belépés díjtalan! 
Az el´́oadás a Déryné Program hoz-
zájárulásával valósul meg. 

Nyitvatartás
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök:   8.00-20.00
Péntek:   8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig

kicsinyítéssel, nagyítással.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o számá-
nak megjelenése 2021. július elején vár-
ható.  Egyidej´́uleg az elektronikus válto-
zatok felkerülnek a honlapokra.

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2021-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, illetve érvényes pedagógus iga-
zolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, ér-
vényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok
400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-
hetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

További programok
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár programkínálata a vírushely-
zet feloldásáról szóló lehet´́oségek sze-
rint b´́ovülhet. A friss infor-
mációkat Facebook olda-
lunkon tesszük közzé. face-
book.com/VarosiMuvelode
siKozpontséKonyvtar
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Kiállítás gyermekrajzokból 
A Nemzeti M´́uvel´́odési Intézet kezdemé-
nyezésével május 15-én országos közm´́u-
vel´́odési nyitónapra került sor, melyhez
csatlakozott a Rétság Városi M´́uvel´́odési
Központ és Könyvtár is. Az NMI térítés-
mentesen biztosított 70 cm x 200 cm-es
“NYITUNK” feliratú egységes molinót.

A járványveszély ugyan mérsékl´́odik,

de nagyszabású rendezvények még nem
tarthatók. Ezért a m´́uvel´́odési központ a
lehet´́oségekhez képest szervez programo-
kat. Ebben a hónapban kiálíltásokat, júni-
usban már színházi el´́oadásokat is tarta-
nak. 

A nyitási lehet´́oségeknél els´́oként a
könyvtár, és kiállítások váltak látogathatóvá.

Május utolsó vasárnapja gyermeknap.
Ezért is döntött úgy az intézmény, hogy
ehhez kapcsolódó programmal lepi meg a
látogatókat. Kiállítást rendeztek az aulá-
ban gyermekrajzokból. Közel 200 alkotás
került a paravánul szolgáló el´́otéri felüle-
tekre. A helyi általános iskola diákjainak
munkái. 

Véradásról
A Magyar Vöröskereszt rétsági szervezet
aktivistái évtizedek óta szervezik az ön-
kéntes véradást, melynek helyszíne - min-
denki megelégedésére - az Általános Isko-
la volt. A koronavírus fert´́ozés új kihívást
jelent mindannyiunk számára. Az iskolát
átmenetileg nem lehetett igénybe venni,
ezért az Önkormányzat támogatásával, a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
biztosítja a véradáshoz szükséges feltéte-
leket. A szervezés mindig óriási felel´́osség
és izgalom. Felkészülten, a támogatók
adományaival, kis meglepetéssel, kétsé-
gek között – jönnek-e? – vártuk a véradó-
kat április 27-én is. Örömünkre, a nehéz
körülmények, az aggodalommal teli id´́o-
szak ellenére a véradáson megjelent 57 f´́o,
közülük 7 új véradó, akik 171 betegnek
adták meg a lehet´́oséget a gyógyulásra.
Többen, akik átestek a koronavírus fert´́o-
zésen jelentkeztek vérplazma adására. Az
emberek egymásnak is nagyon örültek, jó
hangulatban köszöntötték, beszélgettek,
viccel´́odtek egymással. Itt mindenki isme-
ri egymást, ´́ok a véradók nagy családjához
tartoznak, különlegesek. A véradás után
fáradtan, de boldogan bandukoltam haza-

felé. Szívemet elöntötte a kimondhatatlan
hála a véradók, az önkéntesek, a támoga-
tók felé, nemcsak azért mert hozzájárultak
a betegek ellátáshoz, az ´́O példamutatásuk
meger´́osíti azt a hitet, hogy egy jó cél, egy
jó ügy érdekében képesek vagyunk önzet-
lenül összefogni. Büszke vagyok az itt él-
´́okre, azokra, akiket hol különlegesnek,
hol h´́osöknek nevezünk. Én egyszer´́uen
azt mondom JÓ EMBEREK!

2020 október 15-én a véradáson kö-
szöntöttük a többszörös véradókat. Elis-
meréseket adtunk át a 10-szerest´́ol a 70-
szeresig, összesen 20 f´́o részére, oklevél-
lel, kitüntetés plakettel és ajándékkal. A
járványhelyzet ezt tette lehet´́ové, de a ki-
tüntetettek boldogok voltak, és meglep´́od-
tek.

Számomra megtiszteltetés, hogy társa-
immal szolgálhatom a véradás nemes
ügyét. Köszönöm mindazoknak, akik va-
lamilyen módon hozzájárultak a véradó
nap sikeréhez. A vérellátás biztosítása a
veszélyhelyzetben is kiemelt feladat. Ked-
ves Véradók és leend´́o Véradók! Számí-
tunk Önökre a jöv´́oben is!

Tisztelettel: Szlezák Istvánné Eszter

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2021. júniusi m´́usor

Június 3. csütörtök 18.00 
Trianon 100. – A 2020-as megemléke-
zésr´́ol készített filmünk
Ismétlések:
Június 4. 18.00
Június 5. 10.00 és 16.00
Június 6. 10.00

Június 10. csütörtök
18.00 Tanulószoba 04/16
18.07 A doktor 10/52
18.14 A doktor 11/52
18.20 A doktor 12/52

Ismétlések:
Június 11. 18.00 órától
Június 12. 10.00 és 16.00 órától
Június 13. 10-00 órától
Június 24. csütörtök

18.00 Tanulószoba 05/16
18.07 A doktor 13/52
18.14 A doktor 14/52
18.20 A doktor 15/52

Ismétlések:
Június 25. 18.00 órától
Június 26. 10.00 és 16.00 órától
Június 27. 10.00 órától

A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csatornáján.
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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 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

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. június 10., 24 csütörtök
2021. július 8., 22. 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

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.

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.

A vírushelyzetre tekintettel a májusi
szürés elmarad. Legközelebb - a járvány-
helyzeti intézkedések alakulása szerint jú-
nius 25-én, vagy július 30-án  pénteki na-
pon lehetséges sz´́urés 12.00-15.00-ig.
Id´́opontot szükséges egyeztetni a recepci-
ón személyesen, vagy a 35-550-570 telefo-
non. Éljenek a lehet´́oséggel! A sz´́urés a
rétsági lakosok számára ingyenes. 

Kerti hulladék égetésér´́ol
Az tavasz folyamán jelentkezett kerti
munkákkal összefüggésben felhívjuk a
tisztelt ingatlantulajdonosok (használók)
figyelmét, hogy törvényi el´́oírása alap-
ján (44/2020 törvény) 2021. január 1-t´́ol
mindenféle szabadtéri égetés tilos. A
kormány a vírusveszély idejére feloldotta
ezt a szabályt, igy  a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´́o
szabályairól, valamint ezek elmulasztá-
sa, megszegése jogkövetkezményeir´́ol
szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok
égetésével kapcsolatos el´́oírások betartá-
sára érvényben marad a veszélyhelyzet
megszüntetéséig.

Az átmeneti id´́oszakban Rétságon ker-
ti hulladék, nyesedék (nem ünnepi) hétf´́oi
napokon égethet´́o 6.00 órától, 20.00 óráig.
Fontos betartani az égetéssel kapcsolatos
egyéb szabályokat is, valamint figyelem-
mel lenni a széljárásra és arra, hogy a kör-
nyez´́o ingatlanok tulajdonosainak ne
okozzanak indokolatlan kellemetlenséget.
Itt kiemelten meg kell er´́osíteni, hogy éget-
ni kizárólag kerti hulladékot, nyesedéket,
száraz avart szabad. Nem égethet´́ok egyéb
anyagok, háztartási hulladék, gumi, m´́u-
anyagok, festékek, veszélyes anyagok.

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

Zöld hulladék elszállítás

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd NKFT a zöldhulladék gy´́uj-
tését tavasztól kezd´́od´́oen indította új-
ra. Az elszállítás módja változott. Részle-
tes ismertetés a Hangadó el´́oz´́o számának
6. oldalán olvasható.

A közlemény lényege, hogy a szabá-
lyos kévébe kötött nyesedéket továbbra is
elszállítja a cég. A zsákos zöld hulladék-
ból díjmentesen 2 zsákot visz el, további
zsákokért fizetni kell. (A korábban meg-
vásárolt zsákokat is elviszik.) Az elvitt
zsákok helyett maximum 2 üreset adnak.
Plusz szállításhoz zsákok beszereztet´́ok a
Paletta Trade Kft. boltjában. (Sipos bolt)

Szállítási napok  a következ´́o hóna-
pokban:

Június 3., 17.,  csütörtök
Július  1.,  15., 29. csütörtök

Felhívás
Zajos tevékenységekkel 

kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét
az önkormányzat 19/2013. számú ren-
deletében foglaltakra, a zajkeltéssel
járó tevékenységek végzésével kap-
csolatban.

14.§ (1) Tilos jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kák, például f´́unyírás, f´́urészelés, épít´́oipa-
ri munkák stb. végzése hétköznap este 21
órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon a jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kákat csak reggel 9 óra és este 19 óra
között lehet végezni. Fenti korlátozások
alól kivételek az azonnali hibaelhárítást
igényl´́o munkák és a hóeltakarítás.

(2) A szabad térben másokat zavaró
hangos tevékenységet (pl. zene, ének stb.)
folytatni még alkalmanként is tilos.

(3) A szabad térben megtartott önkor-
mányzati vagy az önkormányzat által en-
gedélyezett rendezvények esetében han-
gos tevékenységet folytatni csak este 24
óráig lehet.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon. Bízva az állam-
polgárok jogkövet´́o magatartásában ké-
rünk mindenkit, hogy a zajos tevékenysé-
gek végzésénél legyenek figyelemmel a
környéken lakókra, és a fent idézett helyi
jogszabályra.  (A jogszabály megszeg´́oi-
vel szemben 150.000 Ft-ig terjed´́o bírság
is kiszabható.)

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. Továb-
bi hirdetési lehet´́oséget kínálunk a Rétsági
Televízió napi 24 órás képújság felületén.


