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Magyar kultúra napja
1989 óta van ünnepe a magyar kultúrának.
Fasang Árpád zongoram´úvész vetette fel még
1985-ben ami pár esztend´ó elteltével megvalósult és minden évben január 22-én egy napot a kultúra értékeinek megismerésére, fontosságának kiemelésére szentelünk. A Himnuszt ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc
1823-ban. Az utóbbi évtizedekben országszerte rendezvények szervez´ódnek ebb´ól az
alkalomból, így Rétságon is.
Január 21-én a m´úvel´ódési központ aulájában rendezték be a szervez´ók az el´óadó- és
néz´óteret. Kelemen Ágnes köszöntötte a vendégeket, majd zenés, dalos, verses m´úsor
összeállítás következett. A programban els´óként Kecskeméthy Lilla lépett fel, aki énekével és gitárjátékával tette színesebbé a m´úsort. Az általános iskolások több verses produkciót is hoztak, els´óként Varga Dorottya és

Puskás Patrícia bájos el´óadásának tapsolhatott a közönség. Ezután egy másik ismert helyi szerepl´ó következett. „Anti bácsi” aki az
X-faktor 2019-es szériájában szerepelt sikeresen. ´Ó is az alkalomhoz válogatott, gitárral
kísért dalokat mutatott be. Az Ékes Énekegyüttes tagjai: Bergman Tamara, Mátyus
Adél, Sz´óke Gerg´ó felvidéki lakodalmi-szerelmi dalokat énekeltek, m´úvészeti vezet´ójük
– Simon Katalin – közrem´úködésével. Újabb
vers következett Lábas-Deák Dusán el´óadásában, majd gitáros dalos blokk után újabb
diákok szavalata következett, Mátyus Adél és
Juhász Anneliese tolmácsolásában. Mindenképpen kiemelend´ó, hogy az általános iskolásokat Ivanicsné Hugyecz Mária és Saliga Nikolett pedagógusok készítették fel. A rendezvény záró mozzanataként a közönség a fellép´ókkel együtt elénekelte a Himnuszt.
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Városházi tudósítások
December 13-án soron kívüli ülésre került sor, aminek során egy napirend került megtárgyalásra. Az ülés el´ótt tanácskozott a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (PVB) is. Az ülésen 4 képvisel´ó vett részt, és az 1 napirenddel
összefüggésben hozott határozatokat 4
f´ó szavazta meg.
65 év felettiek, iskolások, óvodások
„Karácsonyi ajándéka” cím´ú napirend
célja, hogy a 65. életévüket betölt´ó rétsági lakosokat az ünnepre való
tekintettel fejenként 10.000 Ft
támogatásban részesítsék. Ez az
akkori adatok szerint 553 f´ót jelent. A testület megszavazta a
javaslatot, és a támogatás átadására hirdetmény került közzétételre, az érdekeltek a polgármesteri hivatalban vehették át a juttatást. Ugyancsak döntés született az
iskola és az óvoda mellett m´úköd´ó alapítványokon keresztül az intézmények
gyermekeinek támogatásáról, fejenként 5000 Ft értékben. A támogatás
közösségi célokra, játékok, sporteszközök vásárlására fordítható. A támogatások összege kerekítve mintegy 7
millió forintot tesz ki, amelyet a költségvetésben át kell vezetni.
December 14-én munkatervben tervezettek szerint került sor ülésre. A tanácskozáson 6 f´ó vett részt. 20 napirend került
megtárgyalásra, amelyekkel kapcsolatos
javaslatok többségében 6 egyöntet´ú szavazattal kerültek elfogadásra. Az ett´ól eltér´ót jelezzük. Az ülést megel´óz´óen a
PVB a napirendeket megtárgyalta.
A Szociális Bizottság tagjának az el´óz´ó novemberi ülésen megválasztották
Kulman Juditot. Az új bizottsági tag a
képvisel´ó-testület el´ótt letette az esküt,
és átvette megbízólevelét.
A 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása
volt a következ´ó téma. Tekintve, hogy
a költségvetés a munkatervben februárra tervezett ülésen kerülhet jóváhagyásra, helyi hagyományok szerint az
átmeneti id´óre külön rendeletet alkotott a testület. Ez gyakorlatilag a halaszthatatlan kiadásokat engedélyezi,
a többi tekintetében pedig takarékos
gazdálkodást ír el´ó.
A gyermek és szociális étkeztetés díjának megállapításáról Fodor Rita Mária
nyújtott be el´óterjesztést, tekintve,
hogy ezt a helyi jogszabályt minden év
el´ótt felül kell vizsgálni. A január 1-t´ól
alkalmazandó nyersanyagnormák – és
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ennek kapcsán egyes étkezési szolgáltatások díja – az infláció okán kismértékben emelkedtek. Az új összegeknek
megfelel´óen módosításra került az
EBM TRADE Kft-vel megkötött szerz´ódés.
A Képvisel´ó-testület 2022. évi munkaterve szerepelt a következ´ó témaként.
A dokumentum a kiemelt feladatok
mellett naptári napok megjelölésével
tartalmazza a testületi ülések id´ópontját, és a kötelez´óen megtárgyalandó napirendeket, valamint a
bizottságok tárgyalásának id´ópontját. A Mötv el´óírása alapján legalább 6 ülést kell tartani.
A tervezet 7 alkalommal ütemez döntéshozatali tárgyalást.
Az eddig tapasztalt gyakorlat
szerint, ha fontos eldöntend´ó ügyek
merülnek fel a polgármester soronkívüli ülést hív össze.
A városnak van Helyi Esélyegyenl´óségi Programja 2021. évre. Ezt a dokumentumot is felül kell vizsgálni. A kiegészítések aktualizálás után, a dokumentum elfogadásra került.
CSGYK vezet´ói megbízás meghosszabbítására Jámbor Lajos jegyz´ó terjesztett
el´ó indítványt, hogy a Rétsági Családés Gyermekjóléti Központ igazgatói
megbízása kerüljön meghosszabbításra
a meghirdetett álláspályázat érvényes
elbírálásáig. Ezzel együtt a testület elfogadta a pályázatok elbírálására felkért
szakért´ói bizottság összetételét is.
Korábbi testületi döntés alapján értékesítésre kijelölésre és meghirdetésre
került a Rétság 200 hrsz-ú, Kossuth út
10. sz ingatlan. (Volt lottózó épülete)
A második meghirdetésre egy érvényes ajánlat érkezett, ezért a testület az
adásvételi szerz´ódést jóváhagyta, felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. Az ingatlant Jónás Mihály vásárolhatta meg 5,9 millió OTP Jelzálog Zrt. által értékbecsült áron.
Kovács Miklós árajánlatának és szerz´ódés tervezetének elfogadását tárgyalta következ´óként a testület. A piac
csarnok meghiúsult beruházása után új
közbeszerzést kellett kiírni. Ehhez
szükséges az aktuális állapotokat rögzíteni és a terveket újra elkészíteni. Tekintve, hogy az eredeti terveket Kovács Miklós építész készítette, t´óle
kértek árajánlatot a kivitelez´óváltás
miatt szükséges elmaradt munkákról.
A testület bruttó 952.500 Ft értékben a
szerz´ódéstervezetet elfogadta.

Jámbor Lajos jegyz´ó terjesztett el´ó, a
szociális t´úzifa juttatáshoz kapcsolódó
megállapodás tervezetet. A t´úzifa évek
óta a Misik Kft. telephelyén kerül elhelyezésre, és ez a cég végzi a határozatok
alapján összeállított lista szerint a kiszállítást. A PVB összefoglalóban elhangzott, hogy a tüzel´ó a telephelyre leszállításra került. A lakosság részére elhangzott a tájékoztatás, miszerint az ölben
szállított t´úzifáért nem kell fizetni. Akkor kell a vállalkozónak fizetni, ha a
rászoruló egyéb szolgáltatást kér, karikázva vagy hasítva szeretné megkapni a
számára kiszállított fát. Az árajánlat a
bruttó 1.083.818 Ft összegben elfogadása került, és a polgármester felhatalmazást kapott a szerz´ódés aláírására.
Fakivágási kérelmek szerepeltek következ´óként, Jávorka János el´óterjesztésében. Korábbi ülésen is téma volt,
de újabb javaslatok kerültek bejelentésre. Akkor olyan döntés született,
hogy legyen egyeztetés a vállalkozóval, különös tekintettel a kivágott fák
elszállításával kapcsolatban. A döntésben a Rákóczi út, Nyárfa utca, Búzavirág utca elöregedett fái szerepelnek,
továbbá az üggyel kapcsolatos szerz´ódések kerültek jóváhagyásra. A Képvisel´ó-testület elfogadja Bakó Károly
erdészeti szakért´ó bruttó 96.000 Ft
összeg´ú árajánlatát a kivágandó fák
szakmai értékelésére. A Képvisel´ó-testület elfogadja a Börzsöny-Forest Kft.
bruttó 540.000 ajánlatát a kivágásra.
Fodor Rita Mária javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatalban eddig használt
Internet el´ófizetés kerüljön módosításra,
a Telekomnál optikai kábeles, nagyobb
sebesség´ú kapcsolatra. A testület az árajánlatot és a szerz´ódést elfogadta.
Korábbi ülésen a képvisel´ó-testület
úgy döntött, hogy a Tanuszoda névadásával kapcsolatban lakossági javaslatokat kér be. Határid´óre beérkezett
19 javaslat érkezett be, több közülük
alternatív névváltozattal is kiegészítve. Bizottsági ülésen a PVB összefoglaló szerint már csak 2 elnevezést tartottak érvényesnek, de a PVB érvényes döntést nem tudott hozni, 3 igen
szavazatot kapott Dr. Katona Ern´ó és
3 szavazatot a Hunyadi (Hunyadi ligeti) elnevezés. A testületi ülésen már
csak ez a két elnevezés lett kiemelve.
Err´ól alakult ki kisebb vita, de a végül
a testület sem tudott érvényes döntést
hozni. 3 igen 3 tartózkodás Dr. Katona
Ern´ó elnevezésre, és 3 igen 3 tartózkodás a Hunyadi liget elnevezésre. (Az
érvényes döntéshez többség kell, legalább 4 szavazattal.)
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Az MVM Émász Áramhálózati Kft.
együttm´úködési keretmegállapodást
kíván kötni az Önkormányzattal. Az
el´ókészített megállapodást a szolgáltató megküldte. A kedvez´óbb feltételek
miatt a testület elfogadta.
Az Állami Számvev´ószék az önkormányzati intézmények ellen´órzése során jogszabálysért´ó gyakorlatokat tárt
fel a VMKK-nál, korábbi id´ószakban
végzett ellen´órzés során. (Bizonyos szabályzatok hiányát kifogásolták.) Simon
Katalin intézményvezet´ó el´óterjesztésében elfogadásra került egy intézkedési
terv, amely határid´ókkel meghatározza
az elvégzend´ó feladatokat.
Rózsa Attila az önkormányzat több intézményénél lát el a számítógépes
rendszerek m´úködésével kapcsolatos
rendszergazdai feladatot. Kérte az infláció miatt a munkája díjának emelését, amelyre vonatkozó szerz´ódést a
testület elfogadta.
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához érkezet kérelmekr´ól a bizottság elnökének (Bencsok Péter) el´óterjesztésében 1 támogatási igény szerepelt. A
városi Nyugdíjas Klub színházlátogatás támogatására nyújtott be kérelmet,
amelyb´ól 130.900 Ft támogatást szavazott meg a testület.
Jávorka János alpolgármester el´óterjesztésében szerepelt Rétság Város
Önkormányzat KT 118/2021.(XI.30.)
határozata szerinti közterületi hulladékgy´újt´ók cseréje, újak telepítése.
(Ezek a fixen beépített szemétgy´újt´ók.)
Felmérés történt, hol szükséges csere, és
hol kell b´óvíteni az eddigi lehet´óségeket. Sokféle termék létezik a választott
cég kínálatában, de a dokumentáció helyett a valóságos darabokat szeretné látni a testület döntés el´ótt. Ezért a Képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy bemutató
keretén belül meg szeretné tekinteni a
kiválasztott közterületi kukákat, ezért
felkéri Varga Dávid Géza PVB elnököt,
hogy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a bemutató megszervezése ügyében. Típusválasztás és döntés ezt követ´óen várható.
A testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´ól, valamint a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében
végzett munkáról szóló, Mez´ófi Zoltán polgármester által benyújtott el´óterjesztést a testület tudomásul vette.
Egyebek címszó alatt Varga Dávid Géza az iskolai étkezde tervez´ói árajánlatával kapcsolatban szólt a tervezés el´ókészületeir´ól. Más témában a lakta-
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nyában felhalmozódott gumi elszállításában vár ajánlatot a megkeresett
vállalkozótól.
Jávorka János alpolgármester három
témával kapcsolatban szólt. A Radnóti
utcai lakók jogos felháborodásáról az
útfelbontás miatt. A munkálatokat a
TIGÁZ végezte, az önkormányzatnak
nem sok köze van ahhoz a részhez,
hiszen a Radnóti utca és számos utca
a Magyar Állam tulajdonában lév´ó területek, kezel´óje a Nemzeti Vagyonkezel´ó Zrt. Egy dolgot tud az Önkormányzat tenni, hogy levelet ír a TIGÁZ-nak, hogy állítsa helyre a padkát.
Ezt már többször megtette, de érdemi
intézkedés még nem történt.
A hulladékkezeléssel kapcsolatban az
utóbbi id´óben történtek kellemetlen
események. Az illetékesek felé többször jelezte ezt. Most érkezett egy jöv´ó
évre vonatkozó hulladékelszállítási
tervezet. Eddig egy jól bevált gyakorlat volt Rétságon. Tudni kell, hogy tavaly történt egy tulajdonosváltás, ezért
van az, hogy különféle autókat lehet
látni. Felhívja a lakók figyelmét, hogy
a szelektív hulladékot mindenféle átlátszó zsákba ki lehet rakni. Az önkormányzatnál komoly pluszmunkát fog
okozni, a zöldhulladékos zsákokat az
önkormányzatnak kell kiosztani.
Továbbá felhívta a képvisel´ók figyelmét a 2. számú háziorvosi szolgálat
rendezetlen helyzetére. Ebben valamit
lépni kellene.
December 21-én soronkívüli testületi
ülésre került sor, 4 napirend megtárgyalásával. A képvisel´ó-testületb´ól 6 f´ó
volt jelen. Az ülést a PVB tanácskozása
el´ózte meg.
Karbantartási-javítási szerz´ódés jóváhagyása volt az el´ó napirend, a GlobDent
Kft-vel. A korábban tárgyaltak szerint ez
a cég végezné a fogászati rendel´óben az
amalgámmentesítés beépítését, és a folyamatos karbantartást, javítást. A benyújtott szerz´ódést bruttó 1.155.300 Ft
értékben a testület megszavazta.
Tájékoztatás lakossági véleményezésr´ól címmel már többször volt tanácskozás. Ez a tanuszoda névadásával
kapcsolatos. El´óz´ó ülésen 3 igen szavazat mellett nem született döntés.
Ezen az ülésen már csak két névr´ól
volt szavazás. A Hunyadi János Tanuszoda nevet 2 igen, 4 tartózkodás mellett elvetették. Dr. Katona Ern´ó névadást 4 igen, szavazattal 2 tartózkodás
mellett fogadta el a testület. Ez a név
kerül javaslatként megküldésre az állami beruházást végz´ó hatóság felé.
Településrendezési eszközök felül-

vizsgálatáról Jámbor Lajos jegyz´ó el´óterjesztésében tárgyalt a testület. Novemberi testületi ülésen született döntés arról, hogy a város kiemelt beruházásai címen van lehet´óség a jogszabályi el´óírásoktól eltérve, gyorsított eljárásban módosítani a rendezési tervet,
illetve az építési szabályzatot. Akkor
megbízásra került a tervet készít´ó vállalkozás. A mostani határozatban a következ´ók szerepelnek: „Rétság Város
Képvisel´ó-testülete a Településrendezési
Eszközök módosítása egyeztetési eljárása
gyors
lefolytatása
érdekében
a
97/2021.(XI.11.) határozatban meghatározta a kiemelt fejlesztési területeket és
célokat, amelyeket az alábbi Hrsz-ú területekkel kiegészíti: Sz´ól´ó utcai telkek (2):
620/8 hrsz, tervezett bevásárló központ:
703, 728, 780, 784 hrsz.” Ezt 6 egyöntet´ú
szavazattal fogadta el a testület.
Vállalkozási szerz´ódés jóváhagyása
volt a tárgyalási nap utolsó témája a
temet´ógondnoki feladatokra. Err´ól
már többször tárgyalt a testület, a legutóbbi döntés szerint pontosításra került szerz´ódést 6 egyöntet´ú szavazattal
elfogadta a testület. A feladatra a MENILÁN Complex Kft. kapott megbízást havi 400.000 Ft díjazás ellenében.
Január 17-én soronkívüli képvisel´ó-testületi ülésre került sor, amelyen 4 képvisel´ó vett részt. A tanácskozást megel´ózte a PVB megbeszélése, ami nem
volt határozatképes, így csak ajánlásokat fogalmaztak meg. Összesen 5 napirend került megtárgyalásra, ebb´ól 1
zárt ülésen. Minden határozat 4 egyöntet´ú szavazattal került elfogadásra.
Els´óként a piac építésére kiírt közbeszerzési pályázattal összefüggésben született döntés. A munka befejezésére 6
cég jelentkezett. A pályázók közül az
egyik jelentkez´ó (Juhász Mihály, Aszód)
aránytalanul alacsony arát adott meg,
ezért a törvény értelmében kizárható az
elbírálásból. A testület a kizárás mellett
döntött, err´ól értesítette a közbeszerzési
szakért´ót, a további 5 cég jelentkezésének döntésre el´ókészítését kérve.
A VABI Hungária Kft. vételi szándékot
jelentett be a 356/41 hrsz-ú ingatlanra.
Ez a valóságban a Laktanya út 1 szám
alatti, volt parancsnoki épület. A jelentkezést követ´óen megrendelésre
került az értékbecslés, amit a szakért´ó
13 400 000 Ft összegben határozott
meg. A vásárló az épületben oktatási
tevékenységet kíván folytatni, ami az
el´óterjesztés szerint közérdek´ú tevékenységnek min´ósül, így az licitálásra
meghirdetés a vagyonrendelet értelmében mell´ózhet´ó. A vitában többen
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garanciális elemeket kértek számon a
tényleges tervezett tevékenységgel
kapcsolatban, ezért olyan döntés született, hogy a következ´ó ülésre kerüljön meghívásra a cég képvisel´óje, aki
konkrétan ismertesse a hasznosítási
célokat. Döntés ezt követ´óen születhet, de az el´óleg befizetését követ´óen
– tekintve, hogy a Magyar Államnak
el´óvételi joga van – fel kell kínálni, az
államnak, és azt követ´óen, hogy az állam képviseletére jogosult szerv nyilatkozik, lehet szerz´ódést kötni.
A vírushelyzetre és az 5. hullám er´ósödésére tekintettel benyújtott el´óterjesztés azt tartalmazza, hogy a város
szerezzen be FFP2-es szabványnak
megfelel´ó maszkokat, és ebb´ól 2-2 darabot díjmentesen juttasson el minden
rétsági lakosnak. Egy cégnél a nagyobb mennyiség megrendelése miatt
kedvez´ó áron, darabonként 165 Ft
áron van mód a beszerzésre. A teljes
költség a kézbesítési díjjal együtt
(végleges darabszámtól függ´óen) eléri
az 1 millió forintot.
A tanuszodát kivitelez´ó cég nyújtott be
kérelmet a képvisel´ó-testülethez, hogy
a létesítménnyel kapcsolatos csapadékvíz elvezetéséhez a 411 hrsz-ú területen (patak és a megközelítési terület) maximum 100 m2-es területen
cserje és bokrok kiirtásához adjon tulajdonosi hozzájárulást, és engedélyezze ezen a területen a csapadékvíz
elvezetését. A testület az uszoda miel´óbbi üzembe helyezése érdekében a
hozzájárulást megadta.
Zárt ülésen tárgyalt a testület a Családés Gyermekjóléti Központ igazgatói
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról. A zárt ülés határozata nyilvános,
így itt is közzétehetjük, hogy az intézményvezet´ói megbízatást újabb 5 évre
a jelenlegi igazgató, Kovácsné Gregor
Márta kapta.
A képvisel´ó-testület munkatervben januárra tervezett ülése betegségek miatt
február 3-ra lett elhalasztva. (Szerk.
megjegyzése: Ezért a lapzártával megvártuk a tanácskozást.) 5 f´ó képvisel´ó jelenlétével az ülés határozatképes volt. A
napirendeket február 1-én a PVB megtárgyalta. A tanácskozást ez alkalommal Jávorka János alpolgármester vezette. 24 napirendben került sor határozathozatalra. A szavazások 2 kivételével
5 egyhangú kézfelemeléssel születtek,
az ett´ól eltér´ót jelezzük.
A meghívott vendégekre tekintettel a
Rétsági Rend´órkapitányság beszámolója cím´ú napirend került els´óként tárgyalásra. Részt vett Tánczos Miklós
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rend´ór ezredes, kapitány, valamint
Szakál László rend´ór ezredes a Nógrád Megyei Rend´ór F´ókapitányság
osztályvezet´óje.
A benyújtott írásbeli beszámoló részletesen, grafikonokkal illusztrálva mutatja be az el´óz´ó id´ószak munkáját,
eredményeit. Tánczos Miklós kiegészít´ójében elhangzott, hogy különös
figyelmet fordítottak a veszélyeztetett
korosztályok, a gyermekek és az id´ósek védelmére, de arról is tájékoztatott, hogy a vírushelyzet jelent´ós új
feladatokat adott az állománynak. Kiemelte a jó együttm´úködést az önkormányzattal és a polgár´órséggel.
Hozzászólók kiemelték, hogy legendásan jó a b´únügyi helyzet a járásban,
de különösen jó, a majdnem 100 %-os
a felderítési arány. Ezek az adatok
országosan is kiemelked´ó eredmények, amelyek a Rétsági Rend´órkapitányságot évtizedre visszamen´óen jellemzik.
A testület a jó munkáért köszönetét kifejezve a beszámolót elfogadta.
Az elismer´ó címek alapításáról és adományozásának rendjér´ól van rendelete
a városnak. Ez a helyi jogszabály került aktualizálásra, módosításra és új
rendelet formájában kiadásra. B´óvült
az adható kitüntetések köre egy „Rétság Egészségügyéért Életpálya díj” cím´ú elismeréssel, és egyes díjakhoz az
oklevél és plakett mellé pénzjutalom is
van rendelve. A rendelet elfogadásra
került.
A 2022. évi költségvetés el´ókészítése
szerepelt következ´óként. Korábbi id´ószakban a város pénzügyeinek megtervezése két fordulóban történt. Pár éve
ez az eljárásrend úgy módosult, hogy
a legfontosabb paramétereket, a kiemelten kezelend´ó feladatokat fogalmazza meg egy el´óterjesztés, aminek
alapján a következ´ó ülésre elkészül a
város 2022. évi költségvetése. A dokumentum elfogadásra került. (Részletes
számadatokat a költségvetés jóváhagyását követ´óen ismertetünk.)
A város lehet´óség szerint minden pályázati lehet´óséget kihasznál. Volt egy
kiírás „Élhet´ó település pályázat” címmel. Tekintve, hogy a TOP PLUSZ1.2.1-21-NG1 kiírásra igen rövid beadási határid´ót szabtak, a polgármester
– a képvisel´ókkel el´ózetesen konzultálva – beadta a pályázatot, amelyet
most utólag jóváhagytak. Az elnyerhet´ó összeg 21 millió forint, 100 %-ban
támogatott. Pályázatnyerés esetén a
„400-as” futópálya sportolásra alkalmas felújítására kerül sor.

Korábbi lapszámainkban is beszámoltunk róla, hogy épül a bölcs´óde az
óvodával szemben lév´ó telken. A munkálatok jól haladnak, az év közepén
átadásra kerülhet a létesítmény. A testületnek most a m´úködési mód formájáról kellett döntenie, és a vezet´ói pályázat kiírásáról határoznia. Jávorka
János alpolgármester el´óterjesztése
alapján a testület az önálló intézményként való m´úködtetés mellett döntött,
illetve a vezet´ói pályázat miel´óbbi kiírásáról. (A pályázat rövidítve a 6. oldalon.) Az új vezet´ónek fontos feladatai lesznek a felszerelések beüzemelésében, illetve a szükséges dokumentumok – alapító okirat, szabályzatok –
elkészítésében.
Az Extrém Légisport Egyesület hangárt bérel a laktanyai területen. Tekintve, hogy Tolmács községgel történt
megállapodás alapján az a területrész
díjmentesen átadásra kerül Tolmács
számára, viszont a régóta húzódó többi területet – ami városunk tulajdonában, de eddig Tolmács külterületén
volt – Rétság részére átadja. Így az
egyesülettel kötött bérleti szerz´ódés
okafogyottá vált, Tolmács bérl´ók nélkül kéri a hangárokat, ezért a testület
a bérlet – megállapodás szerinti feltételekkel – felbontásáról döntött.
2021-ben igen jelent´ós városkarbantartási munkák valósultak meg Rétságon, mintegy 200 millió forint értékben. Természetesen mindent nem lehetett megvalósítani, b´óven maradtak
tennivalók erre az esztend´óre is. Ezért
nyújtotta be Jávorka János alpolgármester a 2022. évi városkarbantartási
tervet. A testület a tervet elfogadta, jóváhagyta a felmérések elvégzésére a
tervez´ói megbízásokat, valamint határozott a fedezet biztosításáról a költségvetésben. (Részletek ismertetése
külön cikkben a 7. oldalon)
ART Program Kft-vel kötött megállapodás módosítása volt a következ´ó napirend. A cég kapott megbízást, hogy
a Zöld város programhoz kapcsolódó
“szoft elemeket” megvalósítsa. Ezek
olyan rendezvények, amelyeken népszer´úsítik a rétságiak számára az elkészült programelemeket, illetve tevékeny részvételt szerveznek a környezettudatos gondolkodás népszer´úsítésére. A megbízás összege (a pályázatban kötelez´óen el´óírtak szerint) 9,3
millió forint. Ebb´ól nyújtott be részszámlát a cég 7,5 millió forintról. A
PVB ülésen a testület és a cég képvisel´óje között élénk vita zajlott a megállapodásban lév´ó rendezvényer´ól.

HANGADÓ
Pár kisebb programrész megvalósult,
ezért olyan döntés született, hogy
egyeztetés szükséges a projektmenedzserrel. A vállalási összeg 20%, 1,8
millió forint részfizetés elfogadható.
A további rendezvényekr´ól pedig legyen el´ózetes tájékoztatás a helyi médiában.
Az önkormányzat mintegy 60 millió
forint ráfordítással rendbe tette a 32
hektáros területet, volt honvédségi
gyakorlópályát, abból a célból, hogy a
jöv´óbeli településfejlesztéshez, lakótelkek kialakításához megfelel´ó legyen. A terület bérletére érkezett két
ajánlat, az egyik 20 évre venné bérbe,
a másik rövidebb id´óre, alkalmazkodva az önkormányzat terveihez. Tekintve, hogy a településrendezési terv
most van átdolgozás alatt, olyan
döntés született, hogy a terület
hasznosításáról a képvisel´ó-testület
kés´óbbiekben dönt, jelenleg nem adja
bérbe.
A VABI Hungária Kft nyújtott be kérelmet a Laktanya út 1 szám alatti,
volt parancsnoki épület megvásárlására. Err´ól korábban tárgyalt a testület, az értékesítést elfogadta, megrendelésre került értékbecslés szerint az
ingatlan értéke 13,4 millió forint. PVB
ülésen elhangzott, hogy amennyiben
közérdek´ú
tevékenység valósulna
meg az épületben, úgy az licitálás nélkül eladható. A benyújtott javaslat
nem gy´ózte meg a döntéshozókat,
ezért olyan döntés született, hogy az
ingatlan az értékbecsült áron kerüljön
meghirdetésre. (A hirdetés az 6. oldalon olvasható) További döntések a beérkezett pályázatokat követ´óen várhatók.
Szintén visszatér´ó téma a komposztálás lakossági támogatása. Mez´ófi Zoltán polgármester el´óterjesztésére döntés megszületett a komposztálók beszerzésér´ól és az igényl´óknek juttatásáról. A jelenlegi határozat az igényfelmérést tartalmazza. (A részletes felhívást a 7. oldalon közöljük)
A Városüzemeltetési Csoport 2022.
évi karbantartási feladattervét Jávorka
János terjesztette el´ó. A feladatterv
meghatározza a csoport folyamatosan
végzend´ó feladatait, továbbá kiemelt
feladatokat jelöl meg. Ezek: A KRESZ
parkban lév´ó játszótér, az Ady utcai
játszótér, a Korányi út mögötti játszótér, valamint az iskola el´ótti játszótér
és park napi szinten történ´ó ellen´órzése. Kiemelt figyelmet fordítva a játszótéri elemek m´úszaki állapotára vonatkozóan. A napi ellen´órzések doku-
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mentálása. Hiba észlelése során azonnali intézkedés a hiányosság megszüntetésére!
Az elfogadott határozat továbbá rendelkezik arról, hogy a Városüzemeltetési Csoport rendelkezésére álló
meglév´ó technikai eszközeit leltár
szerint fel kell mérni. A „Zöld Város” programban telepített növényzet 2022. évi gondozására pedig ajánlatot kell kérni Béke Viktória vállalkozótól.
A fogorvosi szolgálatnál felmondott az
asszisztens, aki egyben ellátta a takarítói feladatokat. A vita során elhangzott, hogy a vírushelyzeti rendeletek
szerint nincs lehet´óség azonnali felmondásra. Határozat született arról,
hogy a megüresed´ó takarítói státusz a
jöv´óben is betöltésre kerüljön 8
óra/hét id´ótartamban.
Jámbor Lajos jegyz´ó el´óterjesztésében
szerepel javaslat a polgármester és az
alpolgármester bérének megállapításáról. A városvezet´ók béremelését törvény írja el´ó, ezért a javaslat a következ´ók szerint került elfogadásra január
1-i hatállyal: Mez´ófi Zoltán polgármester havi bérét bruttó 780.000 Ftban, költségtérítését havi 117.000 Ftban állapítja meg. Jávorka János alpolgármester havi tiszteletdíját havi bruttó 351.000 Ft-ban, költségtérítését
52.600 Ft-ban állapította meg.
A piac befejezéséhez a közbeszerzési
eljárás lefolytatásra került, ami érvényes és eredményes volt. A testület a
legjobb árat ajánló a R-Carnet Service
Kft. (2687 Bercel, Széchenyi út 59.)
pályázatot fogadta el, nettó 149 millió
forint értékben (Bruttó 189 millió Ft.)
A pályázó értesítését követ´óen a szerz´ódés megkötésér´ól egy következ´ó
testületi ülés dönt.
A Hangadó cím´ú városi lap terjesztésére a korábbiakban többféle megoldást próbált ki a kiadó. Legutóbb a
postával kötött szerz´ódést a kézbesítésre, a posta azonban felmondta ezt a
megállapodást. Simon Katalin a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
(VMKK) igazgatója által benyújtott
javaslat szerint egy magánszemély alkalmanként 29.000 Ft díj ellenében
minden háztartásba eljuttatja a lapot. A
testület hozzájárult a szerz´ódés aláírásához.
Ugyancsak a VMKK nyújtott be el´óterjesztést a Digitális Jólét (DJ) Nonprofit Kft-vel együttm´úködési megállapodás jóváhagyására. A testület felhatalmazta az igazgatót a megállapodás aláírására. A dokumentum alapján

az intézmény biztosítja a hozzáférést a
DJ internetes felületeihez, programjaihoz.
Szerz´ódésmódosítás a Monguz Kftvel ugyancsak a VMKK el´óterjesztése. A cég szolgáltatja azt a szoftvert,
amelyen a könyvtár az állomány-nyilvántartást végzi, továbbá itt folyik a
kölcsönzés is, tehát a napi munkához
nélkülözhetetlen. A módosítás csupán
a korábban megkötött szerz´ódés inflációkövet´ó emelése, ami jóváhagyást
kapott.
A Család- és Gyermekjóléti Központ
számítógépes rendszergazdai feladatait Rózsa Attila vállalkozó látja el – miként más rétsági intézmények esetében is. A korábban más intézményeknél történt inflációkövet´ó díjemelésben a CSGYK nem szerepelt. A mostani szerz´ódés aláírására felhatalmazást kapott Kovácsné Gregor Márta intézményvezet´ó, havi 21.000 Ft nettó
értékben.
Hosszabb vita alakult ki az el´óterjesztéssel kapcsolatban, amely az óvodai
dolgozók kötelez´ó véd´óoltását írná
el´ó. Az intézménynél több dolgozó
még nem vette fel az oltást. A jelenség
megosztáshoz is vezetett a dolgozók
között. Minden hozzászóló egyetértett
abban, hogy az Óvoda különösen veszélyeztetett a Covid járvány által és
mindent meg kell tenni a gyermekek,
a szül´ók és a többi munkatárs megvédése érdekében. A vonatkozó kormányrendelet szerint a kötelez´ó oltást
a munkáltatói jog gyakorlója írhatja
el´ó. Az óvoda dolgozói esetében ezt a
jogot Vinczéné Szunyogh Judit gyakorolja, de kérte a testület döntését. A
testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, utasítja a polgármestert, hogy az intézményben az
oltást rendelje el. Az els´ó oltás felvételének legkés´óbbi id´ópontja 2022.
március 1. Aki eddig nem teljesíti az
el´óírást, a kormányrendeletben el´óírt
szankciókkal számolhat.
A képvisel´ó-testület gyakorolja a polgármester munkáltatói jogait. Ezért a
testületnek kell jóváhagyni Mez´ófi
Zoltán 2022. évi szabadságolási ütemtervét. Az el´óterjesztés vitájában elhangzott, hogy sok a 2021-b´ól áthozott szabadságnapok száma, amit a
törvény szerint március 31-ig kell kiadni. A 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadott határozatban
felhívták a polgármester figyelmét az
áthozott napok március 31-ig kivételére, egyebekben a tervezet elfogadásra
került.
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A Bánki Evangélikus Egyházközösség
nyújtott be kérelmet az rétsági Evangélikus Imaház felújításának költségeihez hozzájárulás kérésével. A rétsági
szórvány gyülekezet nem önálló jogi
személy, a pénzügyi lebonyolítást a bánki egyházközség végzi. Az imaház felújításához jelent´ós pályázatot nyertek, a
munkálatok folyamatban vannak. A kérelemben mértéktartó összeg – 332 ezer
Ft – szerepel, amib´ól nyílászárókat terveznek cserélni és egy el´ótet´ót kialakítani. A testület a támogatást megszavazta, a támogatásról szerz´ódést kell kötni.
A Rétsági Árpád Egylet 2021. évi támogatási szerz´ódését kérte módosítani, az egyes tételek átcsoportosításával, a támogatási összeg változtatása
nélkül. Ez elfogadásra került.
Minden munkaterv szerinti ülés napirendjén szerepel a Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól, valamint a
két testületi ülés közötti id´ószakban az
önkormányzat érdekében végzett
munkáról. A benyújtott el´óterjesztés
ezeket tartalmazza, a testület kérdés,
hozzászólás nélkül tudomásul vette.
Egyebek címszó alatt van lehet´óség
közérdek´ú bejelentéseket tenni.
Jávorka János szólt a közvilágítási hibákról, és az abban tett intézkedésekr´ól, amelyek nagyrészt eredményesek.
Hozzászóló elmondta, hogy a lakók is
tehetnek bejelentést a honlapon található e-mail címen, illetve telefonszámon, a szolgáltatónak azt ugyanolyan
súllyal kell kezelnie. Amennyiben a
hivatalhoz érkezik bejelentés, azokat
összegy´újtve jelzik a villamos m´úveknek.
Ugyancsak rendszeres gondokról számolt be az alpolgármester a hulladékszállítással kapcsolatban. A helyben
lakók kritikái jogosak, sokat romlott a
szolgáltatás. Az alpolgármester rendszeresen kér válaszokat és intézkedést
a gondok megoldására, de nem minden levélre kap választ. A sérült kukákkal kapcsolatban javasolja azok lefényképezését, és a szolgáltatónak fotóval a kárigény - csere igény - benyújtását.
Említette az Orgona közben jelzett fakivágási kérelmekkel kapcsolatban,
hogy szakért´óvel történ´ó vizsgálat
után a javasolt fák kivágásáról történik
intézkedés. Ugyanebbe a körbe tartoznak az építend´ó iskola étkezde miatt
szükséges fakivágások.
Heged´ús Ferenc ugyancsak közvilágítási hibákat jelzett.
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Rendeletek, jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege. A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek jegyz´ókönyvei, illetve a zárt ülések határozatai az
ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a
www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat
fejezetben.
A február 3-i tanácskozás videója a következ´ó címen elérhet´ó: https://youtu.be/TeD_NP7MOiM

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkaterv szerinti következ´ó ülését február 24. csütörtök 16.00
órakor tartja. Bizottsági ülés id´ópontja:
február 22. kedd 16.00 óra. El´óterjesztések benyújtásának határideje: február 14.
hétf´ó 9,00 óra
Tervezett napirendek: 1) 2022. évi
költségvetési rendelet megalkotása. 2)
2021. évi költségvetés módosítása. 3) A
helyi közm´úvel´ódési feladatok ellátásáról
szóló 9/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 4) 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása. 5) Beszámoló a
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
2021. évi tevékenységér´ól, valamint a
2022. évi munka és rendezvénytervér´ól.
6) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2022. évi támogatására. 7) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól, valamint a
két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Zárt ülésen: 1) Városi
kitüntetések és elismerések adományozása.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2022. FEBRUÁR, MÁRCIUS
Mez´ófi Zoltán polgármester minden hónap második hétf´ójén 13.00-17.00 óráig.
Februárban 14-én, márciusban 14-én.
Jávorka János alpolgármester minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00. óráig. Fenruárban 23-án, márciusban 30-án.
Jámbor Lajos jegyz´ó: minden hétf´ón
14.00-17.00 óráig. Februárban 7., 14.,
21., 28. Márciusban 7., 14., 21., 28.
Felhívjuk a figyelmet, hogy koronavírus intézkedések miatt el´ózetes telefonos egyeztetés szükséges, illetve els´ósorban telefonon,
e-mailben keressék a hivatal vezet´óit.

2022. április 3-án 6.00 órától 19.00
óráig tartjuk az
országgy´úlési képvisel´ók választását
és az
országos népszavazást.
Amennyiben lakóhelyét´ól eltér´ó helyen
szeretne szavazni, 2022. március 25-én
16.00 óráig átjelentkezhet, vagy kérheti
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Mozgóurnát a szavazás napján
12.00 óráig kérhet. Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban m´úköd´ó helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzata értékesíteni
kívánja a volt Honvédségi Laktanya területén található Rétság belterület 356/41
hrsz.-ú ingatlant (volt laktanya-parancsnoki épület) bruttó 13.400.000 Ft áron.
Az ingatlan közm´úvekkel nem rendelkezik, de a közm´úvekre való csatlakozási
lehet´óség biztosított. A Képvisel´ó-testület
5 éves beépítési kötelezettséget ír el´ó,
melynek nem teljesítése esetén élni kíván
a visszavásárlás jogával. A vételi szándékot elektronikus úton: polgármester@retsag.hu vagy jegyzo@retsag.hu e-mail
címre lehet megküldeni. 2022. március
22-én 17 óráig lehet benyújtani.
Több jelentkez´ó esetén licitálásra kerül sor, melynek id´ópontjáról valamennyi
érdekl´ód´ót értesítünk. A Képvisel´ó-testület fenntartja a jogát, hogya kiírást eredménytelennek nyilvánítsa.
Rétság Város Önkormányzata

Pályázat vezet´ói állásra
Rétság Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a
Rétsági Bölcs´óde intézményvezet´ói
(magasabb vezet´ó) munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony id´ótartama:
határozatlan idej´ú közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaid´ó. A vezet´ói megbízás ideje: 2022. 06.
01-t´ól 2027. 05. 31-ig szól. A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2651 Rétság,
Mikszáth Kálmán utca. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.
A részletes kiírás a pályázati feltételekkel a www.retsag.hu oldalon.
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Városépítési tervek 2022
Tisztelt Olvasók!
Rétság Város Önkormányzata az elmúlt
évben több mint 200 millió forint összeget
fordított a közterületek felújítására, fejlesztésére. A város közterületeinek felújítását, fejlesztését, komfortosítását a jöv´óben is folytatni szükséges.
A Képvisel´ó-testület a 2022. február
3-án tartott ülésén határozatot fogadott el
a 2022. évben folytatandó közterületek
felújítására, fejlesztésére vonatkozóan. Az
önkormányzat két tervez´ót bízott meg a
szükséges m´úszaki felmérések és költségvetések elkészítésére, ezekre a m´úveletekre szükség lesz, hiszen a felmérések és a
m´úszaki dokumentáció elfogadását követ´óen, közbeszerzési eljárást is kell lefolytatni.
A m´úszaki felmérés és a költségvetési dokumentumok elkészítése az alábbi közterületek felújítására kell hogy kiterjedjen:
1./ A Rózsavölgy út további felújítása szélesítéssel a Körtefa út keresztez´ódést´ól
a Rózsavölgy út 1-5 el´ótti parkolóig.
2./ A Mez´ó út felújítása szélesítéssel a
Szér´úskert út keresztez´ódést´ól a Mez´ó
út teljes hosszában.
3./ Takarék út 3. el´ótt lépcs´ófeljáró, bejárat és kuka tárolóhely felújítása.
4./ Takarék út 5. el´ótt lépcs´ófeljáró, bejárat és kuka tárolóhely felújítása.
5./ Takarék út 7. el´ótt lépcs´ófeljáró, bejárat és kuka tárolóhely felújítása.
6./ Takarék út 9. felé es´ó lépcs´ólejáró és
kuka tárolóhely felújítása.
7./ Takarék út 13. felé es´ó lépcs´ólejáró és
kuka tárolóhely felújítása.
8./ Takarék út 21. el´ótt lév´ó lépcs´ólejáró
és kuka tárolóhely felújítása.
9./ Takarék út 23. el´ótt lév´ó lépcs´ólejáró
és kuka tárolóhely felújítása.
10./ Takarék út 25. el´ótt lév´ó lépcs´ólejáró, bejáró, kuka tárolóhely felújítása.
11./ Takarék út 27. el´ótt kuka tárolóhely
felújítása.
12./ Takarék út 9. A-B lépcs´óház bejáratához a bejáró felújítása.
13./ Mikszáth út 8. és a Takarék út között
lév´ó lépcs´ólejáró felújítása (a faház
mellett).
14./ Rákóczi út 51. mögötti bejáró felújítása, az épület mögötti parkolóhely felújítása szilárd burkolattal.( a járda felújítása a társasházi közösség feladata)
15./A Mikszáth úton az óvoda fel´óli oldalon,
a csapadékvíz elvezet´ó árok lefedésével
növelni lehet az út szélességét, ezáltal biztonságosabbá válik a közlekedés.
16./ Polgármesteri Hivatal mögötti terület,
a Rákóczi út 24. szám alatti épület és
a Korányi úti épület tömb által határol

terület felmérése, bejáró, parkolóhely
felújítása, csapadékvíz elvezetése.
17./ Pet´ófi út vége és a Radnóti út vége
közti útszakasz felújítása.
18./ Szér´úskert utcában a Mez´ó út és a
Börzsönyi út közötti szakaszon az útpadka szélesítése, felújítása.
19./ Takarék út-Sz´ól´ó út közötti köves út
felújítása.
20./ A Rákóczi út 47. épület el´ótt a bejáró
felújítása, kuka tárolóhely kialakítása
terület rendezés.
21./ A Rákóczi út 49. épület el´ótti köves
bejáró felújítása, kuka tárolóhely kialakítása csapadékvíz bevezetése az
elvezet´ó árokba.
22./ A Mikszáth úton, a Takarék út és a Búzavirág út közötti útszakasz felújítása.
23./ A közterületen található kátyúk felmérése és azok kijavítása.
Saját hatáskörben elvégzend´ó feladatok:
1./ Játszótéri elemek folyamatos ellen´órzése, hibás eszközök javítása.
2./Köztéri utcabútorok karbantartása.
3./ Kültéri virágos ládák karbantartása.
4./ Csapadékvíz elvezet´ó átereszek tisztítása
Az elmúlt évben elkezdett karbantartási, felújítási, csapadékvíz elvezetési
munkálatok, az id´ójárás függvényében
folytatódni fognak. A hibák jelezve vannak a kivitelez´ónek. A közben érkezett kérések felmérésére, megoldására javaslatot
kért az önkormányzat a kivitelez´ót´ól.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat konzorciumi partnerrel a volt honvédségi területen a 400 méteres futópálya felújítására és illegális hulladék telep felszámolására. Az igényelt támogatás összege:
21.000 002 Ft. A pályázat 100 % támogatási intenzitást tartalmaz. A keretösszeg
azonban nem túl széles pálya kialakítására
elegend´ó. A részletes tervek ismeretében
tudunk dönteni arról, hogy esetlegesen saját forrással egészítjük ki a pályázatot annak érdekében, hogy kell´ó szélesség´ú fu-

tópályát tudjunk majd megvalósítani.
Ígérvény van az eredményességre. Ez
esetben gumiborítású pályát használhatnak a jöv´óben a mozgást kedvel´ók. Egyetértés van abban is, hogy a terület rendezésével lesznek további tennivalók.
Pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat a Templom út felújítására,
amelyre rendelkezik az önkormányzat
m´úszaki felméréssel és a szükséges dokumentációval.
Lefolytatásra került a Zöld Város pályázatban az ismételten kiírt közbeszerzési eljárás. A Képvisel´ó-testület elfogadta a
Közbeszerzési Bizottság javaslatát, így
megvan a nyertes kivitelez´ó, a fellebbezési határid´ó lejártát követ´óen az önkormányzat megkötheti a megállapodást és a
tavasz kezdetével folytatódhat a piactér
további kivitelezése és befejezése.
Terv szerint halad a bölcs´ódei beruházás kivitelezési munkálatai. A Képvisel´ótestület eldöntötte, hogy önálló intézményként kívánja majd a jöv´óben m´úködtetni. A vezet´ói helyre pályázati felhívás
került elfogadásra. Konkrét részletek a
felhívásban. Határid´ó 2022. február 28. A
Képvisel´ó-testület március hónapban választja ki a vezet´ót.
Felmérés készült a város közterületein
lév´ó hulladékgy´újt´ó edények számáról, állapotáról, ez alapján hamarosan új, kulturált hulladékgy´újt´ó edények fognak a közterületekre kikerülni.
Elviekben szó volt a Buszfordulóban
lév´ó indulóhelyeken, illetve a város Déli
bejáratánál lév´ó buszmegálló helyeken,
es´óvéd´ó lehet´óségek kialakításáról. Ennek felmérése és a beszerzési lehet´óségek
vizsgálata folyamatban van.
A környezettudatos, hulladékgazdálkodási feladatokat el´ósegít´óen tervezi az
önkormányzat, hogy a jelentkez´ók részére, térítésmentesen komposztáló eszközöket biztosít. Ennek az el´ókészítése folyamatban van.
Tisztelettel:
Jávorka János alpolgármester

Fotó a bölcsöde épületének jelenlegi állapotáról
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Oltási akciónapok 2022 februárban!
Tisztelt Pácienseink!
Dr. Müller Cecília, Országos Tisztif´óorvosn´ó, 2021. 12. 22-én kelt, 164274/2021/JF számú elrendel´ó határozatának
megfelelve, az alábbiakról tájékoztatom
Önöket:
PRAXISUNKBAN
OLTÁSI AKCIÓNAPOK LESZNEK.
Február 18-án, pénteken 13.00-16.00 óráig, valamint
Február 19-én, szombaton 10.00-16.00
óráig lesz nyitva a rendel´ói oltópont,
2651 Rétság Laktanya út. 5.
Els´ó, második és harmadik, valamint negyedik oltás felvételére is lehet´óség lesz,
amely Pfizer vakcinával történik.
El´ózetesen szükséges nálunk az igényeket jelezni!

Kérem Önöket, hogy amennyiben
igénylik a rendel´ómben történ´ó véd´óoltást, akkor jelentkezzenek oltásra az alábbi módok egyikén:
— telefonon jelezzék igényüket felénk,
rendelési id´óben (Tel: 0635350687)
— e-mailen, a retsag2@citromail.hu email címen, telefonszám megadásával,
— vagy a rendel´óben személyesen is bejelenthetik oltási igényüket.
Aki oltásra jelentkezett, azokat az oltás el´ótt
pontosan tájékoztatni fogjuk a részletekr´ól,
és id´ópontot is fogunk biztosítani számára.
Aki harmadik, illetve negyedik oltást
szeretne felvenni, azt kérem, hozza el az
el´óz´ó oltásairól az igazolást. Együttm´úködésüket tisztelettel köszönöm!
Dr. Rádi László háziorvos

Felhívás komposztáló igénylésér´ól
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete a környezeti ártalmak csökkentése érdekében támogatni kívánja a
nagyobb méret´ú - családi házas - ingatlanok
tulajdonosait
komposztáló
edényzet beszerzésével.
A Képvisel´ó-testület két méretben kíván házi komposztáló edényzeteket beszerezni az érintett lakosok számára:

A háromrészes edényzet ´úrtartalma
1200 liter

A kétrészes edényzet ´úrtartalma
800 liter
Az edényzetek rövid leírása: strapabíró
m´úanyag anyagának köszönhet´óen tartós
és könnyen kezelhet´ó. Az oldalán találha-
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tó lyukak biztosítják az oxigén és a nitrogén bejutását. Zárt felépítése hatékonyabban védi a komposztot a kártev´ókt´ól. Szell´ózése által kevésbé kellemetlen
szagokat áraszt, mint a nyitott típusok.
Az edényzetek beszerzésére a lakossági igények összesítését követ´óen kerül sor.
A lakossági igények benyújtásához a
Képvisel´ó-testület az alábbi feltételeket
jelölte meg:
— igénybejelentést az ingatlan tulajdonosa tehet,
— 1 db kétrészes edényzetre jogosult
igényt benyújtani az az ingatlantulajdonos, akinek a tulajdonában lév´ó telek nagysága 500 m2 és 1.000 m2 között van,
— 1 db háromrészes edényzetre jogosult
igényt benyújtani az az ingatlantulajdonos, akinek a tulajdonában lév´ó telek nagysága meghaladja az 1.000
m2-t.
— az 1.000 m2-t meghaladó teleknagyság esetén lehet´óség van két kisebb
méret´ú edényzet választására a háromrészes helyett.
— komposztáló edényzetet csak Rétságon állandó lakóhellyel rendelkez´ó
ingatlantulajdonos igényelhet.
Tájékoztatom Önöket, hogy a „zöld zsákok” mindazon háztartások részére is
biztosításra kerülnek, akik részesülnek a
komposztáló edényzet támogatásban.
Az igénylés benyújtási határideje:
2022. február 28.
Az igényl´ólap letölthet´ó az önkormányzat honlapjáról: www.retsag.hu
Rétság, 2022. február 4.
Mez´ófi Zoltán polgármester

Háziorvosok rendelése
I-es körzet:
Rendel: Dr. Kramlik Annamária
Hétf´ó
8.00–12.00
Kedd
8.00–12.00
Szerda
12.00–16.00
Csütörtök
8.00–12.00
Péntek
8.00–12.00
Telefon: 35/350-686
II-es körzet
Rendel: Dr. Rádi László
Hétf´ó:
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: 35/350-687

Fogorvosi szolgálat
Rendelési id´ó 2020. november 2-t´ól
Rendel: Dr. Bed´ó Gyöngyi fogszakorvos
Hétf´ó:
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´ó vége el´ótt 1 órával új beteg
fogadására már nincs lehet´óség.
Kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
járványügyi szabályokat a rendel´óben
betartani szíveskedjenek!
— A váróteremben egyszerre 6 beteg tartózkodhat!
— A váróteremben a szájmaszk viselése
kötelez´ó!
— Belépéskor kézfert´ótlenít´ó használata
kötelez´ó!

Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról
Mint arról a képvisel´ó-testületi ülések anyagai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egyetemmel a fogászati ügyelet ellátására. Sürg´ós esetben az alábbi helyen és id´ópontokban vehet´ó igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin
negyed metróállomástól kb. 450 méter)
Ügyeleti id´ó:
Hétf´ó-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´ó:
00.00-07.00
Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´ó.
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Beszámoló
Katolikus Karitász rétsági csoportjának 2021-ben végzett szolgálatunkról
Szeretnénk megosztani a
tisztelt lakossággal is, a
2021-ben végzett szolgálatunkat, egyúttal megköszönni Mindenkinek a
szolgálatunkhoz érkez´ó
támogatást, és segítséget.
A rétsági karitász csoport a Váci Egyházmegyei Karitász szervezetéhez tartozó, a helyi katolikus plébániai közösség
tagjaiból álló önkéntesek közössége. Csoportunk tevékenységét a pandémia árnyékában végezte, megcsappant létszámmal,
ugyanakkor tenni akarással. Sajnos csoporttagjainkat is többfelé érte személyes
veszteség, épp ezért talán sokkal tudatosabban igyekeztünk szervezni er´óinket,
oda, ahová kell. Raktárunkat a téli hideg
id´óben is megnyitottuk, személyes megkeresésekre, a bajbajutott lakosok el´ótt.
Májustól már szervezetten, meghirdetetten nyitottuk ki adományraktárunkat, havi
két alkamat biztosítottunk a lakosság részére, amely alkalmakon nem csak ruházatot, hanem gyakran tartós élelmiszert,
játékokat, tanszereket, konyhai eszközöket is osztottunk. Az év során a lakossági
felajánlások jóvoltából tonnányi mennyiség´ú adományt sikerült átvennünk és továbbítanunk a lakosság részére. Mindemellett igyekeztünk az ismeretségi körünkben, a nehéz egészségügyi helyzettel
terhelt, vagy anyagi gondok miatt bajban
lév´ókkel személyes kapcsolatot ápolni, látogatni, támogatni.
Négy család részére tudtunk a központtól érkez´ó pelenka adományt juttatni,
23 háztartásba vet´ómag csomagot, 6 családhoz ´ósszel beiskolázási támogatást juttattunk el. Saját forrásokból az év során
krízistámogatással 4 háztartást támogattunk, 1 háztartást gázpalackkal, és két
háztartást téli tüzel´óvel. Ezen kívül kiosztásra került, a központból kapott burgonya, dughagyma, száraztészta, kukoricakonzerv, és liszt is. Némelyik központból
érkez´ó adomány nagyon szigorú elszámolású, amely jelent´ós adminisztrációs terhet
jelent; a pandémiával összevetve, pedig
bonyolult helyzetet teremtenek számunkra is.
A hívek jóvoltából a nagyböjti tartós
élelmiszer gy´újtésben összegy´últ adományokat 8 családhoz juttattuk el. Hálásan
köszönjük az adventi id´ószakban évr´ól
évre érkez´ó nagymennyiség´ú adományt,
amelyb´ól mindösszesen 30 háztartásba
vittük el az élelmiszercsomagokat, és azzal együtt a segít´ó jobbot.

Az adventi, Jézust váró készületben,
megalakulásunk óta fontosnak tartottuk,
hogy az egyházközséghez tartozó meggyengült egészségi állapotú id´óseket karácsony el´ótt meglátogassuk otthonaikban.
A járvány átírta látogatásaink lehet´óségét
is, tavaly éppen az id´ósek védelme érdekében már nem tettünk hosszabb személyes látogatást, de vitamincsomaggal
igyekeztünk kedveskedni. Idén is folytattuk ezt a megkezdett utat, vitamin-naptár
ajándékunkkal összesen 24 egyházközségi tagunkhoz jutottunk el.
Az adventi id´ószakban két nagyon
fontos sikerünkr´ól is beszámolhatunk. Az
egyik – adománygy´újtési alkalom – „az
egymillió csillag a szegényekért” elnevezés´ú program, amely során a város egy
frekventált pontjára mentünk karitász logós gyertyáinkkal, és megszólítva a járókel´óket, a gyertyáért mindegy cserébe, jelent´ós adomány tudtunk gy´újteni. A másik
nagy örömünk, hogy a Pasta Pista tésztakészít´ó üzemb´ól kaptunk óriási szárasztészta adományt, Heged´ús Ferenc képvisel´ó úr segédletével. Nem kaptunk külön
átvételi lapot, de körülbelül 80-100 kg-nyi
mennyiséget kaptunk. Legalább 50 háztartásba vittünk bel´óle, és egy kisebb részét eltartalékoltuk. Ezen kívül a Fitesa
Rétság Kft. kezdett dolgozói körében adventi játékgy´újtést, melynek eredményére
több ajándékdobozt kaptunk, melyet szintén kijuttattunk. Az év során, magánszemélyekt´ól érkezett pénzadomány, a folyamatos tárgyi adományok, és a karácsony
el´ótti adományok afel´ól adnak örömteli
visszajelzést, hogy csoportunk szolgálatát
egyre inkább ismerik, és bizalommal vannak felénk.
Két különleges lelki örömben is részesülhettünk az elmúlt évben. Bekapcsolódhattunk a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus mellékeseményeibe, egy
szeretetvendégség megtartásával. Ehhez
anyagi támogatást kaptunk a Váci püspökségt´ól. Ünnepélyes keretekben 17 f´ót láthattunk vendégül. Nagyon komoly viszszajelzés volt számunkra, hogy a közösségi életben is lehet szerepünk, az ott kapott
lelki ajándékokat azóta is ´órizzük szívünkben. A másik különleges örömünk,
hogy a Váci Egyházmegyei Karitász,
Szent-Erzsébet napján minden évben elismer´ó díjjal jutalmaz tevékeny, példaérték´ú karitász tagokat. 2021-ben eme megtisztel´ó jutalomban részesült Tóth Sándorné Valika, aki alapításunk óta az elesettek
iránti kiemelt figyelemmel, lelkiismerete-

sen, alázattal végzi szolgálatát, mindemellett pénzügyeink gondos ´óre. A Jóisten éltesse ´ót tovább egészséggel, jólélekkel.
Komoly örömünk, hogy gyarapodni
látszunk új tagokkal is, amely számunkra
is új er´óforrás, és szívesen látunk minden
további jelentkez´ó, segít´ó lelkület´ú testvért sorainkban.
IV. Pénzügyi beszámoló
Bevételek (Ft)
Szent Antal persely és Szent Erzsébet
napi gy´újtés
104.540
Magánszemélyekt´ól Adomány
99.000
Egymillió csillag gyertya
program
66.175
Adományraktárból adomány
65.330
Összesen
335.870
Kiadások (Ft)
Élelmiszer, gázpalack
28021
Lakhatási célú támogatás
15000
Vitamincsomagok
40326
T´úzifa
65000
Csoportm´úködés költségei
12600
Összesen
160947
Köszönjük megtisztel´ó bizalmukat!
Gálné Szabó Györgyi,
karitász csoportvezet´ó

Járóbeteg-szakellátó

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó a központi
rendelkezések szerint indította újra szakrendeléseit. 2021. június 16-tól a legtöbb szakrendel´ó látogatható. El´ójegyzést a 06-35550-570 vagy a 06-35-550-585 telefonszámokon kérhetnek naponta 9-15 óra között.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségügyi intézményekre még érvényes védekezési el´óírások miatt a rendel´ó épületébe
kizárólag id´ópontra érkez´ó betegeket
engedünk be. A rendel´óbe csak az orrot és
szájat eltakaró maszkban léphetnek be. További információ: www.retsagrendelo.hu
Minden páciensnél lázmérés kötelez´ó!
Kérjük a rendel´óbe lépést követ´óen fert´ótlenítsék kezeiket! Megértésüket köszönjük!

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság, Táncsics utca 18.
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Hírek a várost elkerül´ó M2 útról
Jó hírt hallottunk az M2 autóút létesítésével kapcsolatban. A Városháza dísztermébe kaptak meghívást a környék
polgármesterei, településvezet´ói, a sajtó
képvisel´ói, de részt vettek önkormányzati képvisel´ók, és más min´óségben érdekeltek is.
A jó hír, hogy elkezd´ódött az M2 autóút tervezése. Err´ól szólt az összejövetel,
és a nyomvonal, a létesítés körülményeinek összefoglaló ismertetésér´ól. Noha
sokszor volt már téma az elmúlt 20 esztend´óben az elkerül´ó kérdése, az hogy létesül-e, lesz-e, mikor. Most egy decemberi
hírben arról olvashattunk, hogy kiválasztották a tervez´ót a Váctól az országhatárig
tartó szakasz tervezésére. Van tehát el´órelépés, és van remény, hogy nem a végtelenben, hanem a belátható jöv´óben valóban elkészül legalább a Rétságot elkerül´ó
szakasz. Err´ól a projektr´ól szólt a konferencia.
A megjelenteket Mez´ófi Zoltán, Rétság város polgármestere köszöntötte,
majd a téma felvezetését történeti átteklintéssel Balla Mihály országgy´úlési képvisel´ót´ól hallottuk. Az állam részér´ól a
projektgazda a Nemzeti Infrastruktúra
Fejleszt´ó Zrt, akinek képvisel´óje következett, majd a tervez´ó cég nevében hallhattunk ismertet´ót. Ezután a jelenlév´ókt´ól
hangzottak el kérdések, melyekre a szakért´ók válaszoltak. Igen nagy projektr´ól
van szó. Váctól a Drégelypalánkot követ´ó
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becsatlakozásig 18 km négysávos autóút
tervezése, majd kivitelezése a feladat. A
terepviszonyok nem túl kedvez´óek, ezért
legalább 2 km alagutat kell fúrni a hegyekbe, 2 nagyobb völgyhíd létesül, több
aluljáró, iletve forgami híd a csomópontokhoz. Ebb´ól a rétsági szakasz 9 km, a
n´ótincsi csomóponttól, a 2-es-22-es útnál
épül´ó csomópontig (Rétság észak). A kivitelezésben ez a projektelem élvez els´óbbséget, így a kamionforgalom a városon kívülre kerülne. Majd ezt követik a
további ütemek. Ezen a szakaszon tehát 3
csomópont létesül az említett (1. ütem)
végpontjain kívül egy diósjen´ói útcsatlakozás közelében.
Nagy munka. Igen és tény hogy a terepviszonyok nehezítik a tervezést de különösen a megvalósítást. A megbízott tervez´óknek 2024. július 11-ig kell elkészülni a tervekkel. Ebben szerepelnek a közm´úegyeztetések, az engedélyezési és kiviteli tervek jóváhagyott formában. No
igen ezek után következhet az els´ó kapavágás. Az elhangzott tájékoztató szerint
2026-ra reális esély van az út átadására.
Legalább is ez a tervezett ütem. Bízzunk
és várjuk.
Balla Mihály képvisel´ó tájékoztatójában
elhangzott, hogy várhatóan 300-400 milliárdba fog kerülni a teljes szakasz.
A jelenlév´ók a program végén kötetlen
formában is egyeztethettek a meghívott
vendégekkel.

Anyakönyvi hírek
Tisztelt Rétsági Lakosok!
Következ´ó lapszámunk megjelenését´ól, szeretnénk anyakönyvi hírekr´ól tájékoztatni Önöket (születés, elhalálozás, házasságkötés).
A megjelenés el´ótt a hozzátartozóknak, érintetteknek, az anyakönyvvezet´ónél vagy a szociális ügyintéz´ónél nyilatkozniuk kell a megjelenés beleegyezésr´ól.
Beleegyez´ó nyilatkozat szükséges
— születés esetén mindkét szül´ót´ól
— házasságkötés esetén a házasulandó
személyekt´ól,
— elhalálozás esetén a temetésr´ól gondoskodó személyt´ól.
Nyilatkozat nyomtatványok a www.retsag
.hu weboldalról is letölthet´ók.
Együttm´úködésüket köszönjük!

Házasságkötés
Dinnyés Antalné és Dinnyés Antal
2022.01.08.
Gratulálunk, sok boldogságot!

Elhalálozás
Klucsik Mihály
2021.11.23.
Varga Imréné
2021.11.13.
Tóth Imréné
2021.12.16.
Potyecz Péter Pál 2022.01.29.
´Ószinte részvétünk! Nyugodjanak békében!

Felhívás
Zajos tevékenységekkel kapcsolatban
Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013. számú rendeletében foglaltakra, a zajkeltéssel járó tevékenységek végzésével kapcsolatban.
14.§ (1) Tilos jelent´ós zajt kelt´ó munkák, például f´únyírás, f´úrészelés, épít´óipari munkák stb. végzése hétköznap este 21
órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon a jelent´ós zajt kelt´ó munkákat csak reggel 9 óra és este 19 óra
között lehet végezni. Fenti korlátozások
alól kivételek az azonnali hibaelhárítást
igényl´ó 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 önkormányzati vagy az önkormányzat által engedélyezett rendezvények esetében hangos tevékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.
A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon. Bízva az állampolgárok jogkövet´ó magatartásában kérünk mindenkit, hogy a zajos tevékenységek végzésénél legyenek figyelemmel a
környéken lakókra, és a fent idézett helyi
jogszabályra. (A jogszabály megszeg´óivel
szemben 150.000 Ft-ig terjed´ó bírság is
kiszabható.)
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Óvodai sport- és játszópályát avattak
Új létesítménnyel gazdagodott városunk gyermekintézménye. Ünnepélyes
szalagátvágással került átadásra az a
játszóudvar, sportpálya, amely az óvoda eddigi szabadid´ós lehet´óségeit hivatott tovább b´óvíteni.
Az el´ózményekr´ól
Az iskolai tornaterem mögött az óvodai udvar mellett volt valaha egy játszótér,
amelyet sokan, szívesen használtak. Iskolai id´óben leginkább a napközisek, de sokan mások is. A játszótér eszközei pár éve
EU szabványosra lettek cserélve, hinták,
mászókák lettek beépítve a homokozó
környékére. Egy nagy diófa biztosított árnyat a nagy melegben. Az iskola felújításakor ez a terület be lett kerítve, éppen a
gyermekek védelme érdekében. No ett´ól
kezdve egy évben alig 1-2 alkalommal
jöttek ide a napközis csoportok a szabad-

id´ót a friss leveg´ón eltölteni. Gazdátlanná,
funkciótlanná vált a terület.
A Magyar Falu Program keretében lehet´óség nyílt egy játszó- és sportudvar létesítésére, amelyet a Magyar Állam szervezett, választotta ki a kivitelez´ót és finanszírozott. Az önkormányzatnak mindössze egy alkalmas területet kellett biztosítania. Ez megtörtént, és az el´óbb említett
volt játszótér került kijelölésre. Ez év
´ószén elkezd´ódött a kivitelezés, s miel´ótt
cudarra fordult az id´ó, be is fejez´ódött. Az
elkészült pálya már csak alkalomra várt,
hogy átadásra kerüljön.
Az átadás
Január 13-án csütörtökön kora délután
került sor az ünnepélyes szalagátvágással,
az objektum felavatására. Az eseményen
Balla Mihály országgy´úlési képvisel´ó mondott rövid beszédet, majd Mez´ófi Zoltán

polgármester köszönte meg a létesítéshez
adott állami támogatást. Elmondta, hogy
még a környezet rendezése mellett készül
majd egy kapu és járda az óvoda kerítésén
a tornaterem sarkánál, hogy amint kitavaszodik, a gyerekek csoportosan könnyen
meg tudják közelíteni.
A létesítés mintegy 30 millió forintba
került. A pályafelület és a kerítés kialakítása mellett ez az összeg többféle szabadtéri
játék és sporteszközt is tartalmaz, amelyek
az óvoda szertárában várják, hogy tavasszal
a pálya lehet´óségeit gazdagítva nyújtsanak
élményteli játékos pillanatokat.
Mindezek elhangzása után el´ókerültek
az ollók, és átvágásra került a nemzetiszín´ú szalag. Kis darabok jutottak emlékül a
résztvev´óknek és a gyerekeknek, akik alig
várták, hogy megnyíljanak a kapuk, és a
télies id´ó ellenére is egy tesztfélórán próbálják ki az új pályát.
A létesítmény korszer´ú anyagokból készült, ütéscsillapító gumisz´ónyeg borítással.
Annak érdekében, hogy sokáig jól m´úködjön, a használatának vannak szabályai, amelyek egy táblán is elhelyezésre kerültek.
(Lehet, sokan ki szeretnék próbálni feln´óttek közül is, de hangsúlyosan rögzíteni kell,
hogy a pálya az óvoda része, óvodáskorú
gyermekekre van méretezve.)

Papagájok kiállítva
A m´úvel´ódési központban a színpadi, közösségi programok mellett többnyire a tárgyi kultúra elemei kerülnek kiállításra. Képz´óm´úvészet, néprajz, stb. Ugyanakkor az
él´ó környezetünkkel alig tudnak megismerkedni a fiatalok. Erre vannak az állatkertek
és egyéb bemutatóhelyek, de oda nem jut el
mindenki. Ezért is döntöttek úgy, hogy egy
él´ó kiállításnak adnak helyet, egzotikus madarak bemutatásával.
A teremben számtalan kalitka került
felállításra, benne többféle színes madárka. Az egész kicsit´ól az legnagyobb fajig
a kakaduig. Aki körbejárt a kiállításon láthatta, hogy mind méretben, mind színben
eltérnek az egyes fajok, de legtöbbjük tolla igen élénk árnyalatokat sz´ó maga köré.
A kisebb példányok sok gyermeknek volt
valaha kedvenc, kalitkában tartott háziállata. Azt, hogy ma a játékgépek és az

okostelefonok világában tartanak-e még
ilyen madarakat, vagy aranyhörcsögöt,
vagy más kisállatot, amit gondozni kell és
együtt örülni a fejl´ódésének, tudásának,
nem tudhatjuk. De sejthet´ó, hogy csökkent a háztartásokban a számuk. Akik pedig eddig nem kerültek közel ezekhez a

kedves szárnyasokhoz, most megtekinthették ´óket.
A terem egyik sarkában kiegészít´ó programelemként fényképezkedni is lehetett a
legnagyobb piros példánnyal, egy kakaduval, a terem másik oldalán pedig ajándéktárgyakat is vásárolhatott, aki ilyenre vágyott.
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Mindenki karácsonya
Rétság immár évtizedes hagyománya
szerint szervezte a közösség ünnepváró
alkalmait. Még advent els´ó vasárnapja
el´ótt felállításra került a Betlehem a
Szent családdal, díszfényeket kaptak az
intézmények és a városközpont jellegzetes pontjai. Most már nagyméret´ú karácsonyfává cseperedett az a feny´ó, ami
a m´úvel´ódési központ parkjában áll,
így másik fa kivágása nélkül fel lehetett
díszíteni a Mindenki Karácsonyfáját.
Újra felállításra került a hatalmas adventi koszorú, a négy gyertya mellett
sziporkázó fényekkel ékesítve.

Nem csak a tárgyi környezet alkalmazkodott az ünnepváró szokásokhoz, hanem a közösség koszorúján az egyes gyertyák meggyújtásához is meghitt rendezvények kapcsolódtak. A sorozatra a koronát
a Mindenki Karácsonya programcsoportja
tette fel, a 4. láng fellobbantásával.
Tulajdonképpen ennyi lenne a rövid
tudósítás, de úgy gondoljuk megérdemelnek egy kicsit több figyelmet és részletezést mindazok akik a programokat szervezték, akik közrem´úködtek és nem utolsó sorban akik részt vettek az egyes alkalmakon. Nézzük hát id´órendben.
November 28-án vasárnap a m´úvel´ódési
központ aulájában “Adventi hangolódás”
címmel tartottak zenés m´úsort Keresztes
Nagy Árpád és Ladányi Ferenc népzenészek, majd amikor besötétedett a jelenlév´ó
közönség gy´úr´újében felvillant a közös adventi koszorú els´ó gyertyalángja.

December 5-én az aulában nem a muzsika, hanem a m´úvészetek másik ága már
konkrét, kézzelfogható ajándékötleteket is
nyújtott, hiszen adventi vásárban kínálták
egyedi, kézzel készített portékájukat a
résztvev´ó népm´úvészek. Este pedig Füke
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Szabolcs evangélikus lelkész közrem´úködése mellett villant fel a 2. gyertyaláng.

December 12. volt a harmadik alkalom a karácsonyváró programok sorában.
Molnár Ambrus református lelkipásztor
igehirdetése után a résztvev´ókkel közösen
kapcsolták fel a harmadik gyertyalángot.

Elérkezett az alkalom, amikor a karácsonyi készül´ódés utolsó közösségi alkalmára került sor. December 18-án, szombaton ismét karácsonyi vásárt szerveztek
a m´úvel´ódési központ aulájában, amihez

egy külön asztalcsoporton kreatív barkács
foglalkozás keretében ki-ki maga is készíthetett meglepetést, amiben szakért´ó
segít´ók is támogatást nyújtottak. Az esemény szervesen kapcsolódott a Mindenki
karácsonya rendezvényhez, úgy mint a
korábbi években, amikor lehet´óség volt a
rendezésre.
A színházteremben Kelemen Ágnes
köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta
a fellép´óket. A színpadon els´óként a Daniel Speer Brass együttes rézfúvós m´úvészei varázsoltak karácsonyi hangulatot az
ünnepkörhöz kapcsolódó ismert dalok feldolgozásával. Mindezt játékos formában,
bevonva a közönséget, és a végén még a
gyermekek is bekapcsolódhattak a közös
zenélésbe.
A m´úsor következ´ó blokkja a Kerepl´ó
Néptánc Együttes két csoportja által bemutatott produkció volt.
Id´óközben az intézmény el´ótt nagy
volt a készül´ódés, fortyogó üstben készült a forralt bor, és a további vendéglátáshoz is sorra jelentek meg a kellékek és
a
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segít´ók. (F´óként a nyugdíjas klubok tagjai
és a polgár´órök serénykedtek a kiszolgálásnál.) Mez´ófi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, jó étvágyat kívánt a város közös “vacsorájához” és békés boldog ünnepeket nem csak a megjelenteknek, hanem minden városlakónak.
Majd felvillantotta a 4. gyertyát a Rétság
adventi koszorúján.
A menü a megszokott volt. A már említett forralt bor mellett a f´ószerep természetesen az ízletes halászlének jutott, de

volt bejgli, mákos guba, forró tea is.
A Karácsony beköszöntével, békesség
és nyugalom költözik a szívekbe, az év
legnagyobb és legmeghittebb ünnepére a
családok körében készül mindenki. Reméljük sok-sok meglepetés mellett b´óséges szeretet tölti meg a lelkeket a Szent
este fellobbanó gyertya lángja mellett és
az után is.
Képválogatásunk a fenti sorrendben
mutat néhány felvételt minden mozzanatról. Áldott ünnepeket mindenkinek!

Melanóma sz´úrés
Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´órgyógyász szakorvossal kötött megállapodás alapján, térítésmentesen biztosítja a
rétsági lakosok számára, b´órdaganatok
sz´úrését és az ezzel kapcsolatos szakorvosi feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´ó Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´óben, havonta egy alkalommal.
Legközelebb - februárban 18-án és
márciusban 18-án pénteki napon lehetséges sz´úrés 12.00-15.00-ig. Id´ópontot
szükséges egyeztetni a recepción személyesen, vagy a 35-550-570 telefonon. Éljenek a lehet´óséggel! A sz´úrés a rétsági lakosok számára ingyenes.

A gyermekorvosi rendel´ó
tájékoztatója

Az év vállalkozása
2021-ben tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Nógrád megyei Prima Díj
gálát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Nógrád
Megyei Szervezete október 17-én. Az ünnepségnek az alsópetényi Prónay-kastély
adott otthont.
Ezen az ünnepségen kerültek átadásra
a megyei Prima Primosszima díjak, valamint az „Év vállalkozása” kitüntet´ó cím.
2021-ben az év építési vállalkozása díjat

a Menczelesz Miklós által vezetett
Kingszima Kft. kapta.
Méltán vagyunk büszkék arra, hogy
településünk lakója, ismert vállalkozója
kapta ezt a díjat. Gratulálunk!
A Rétsági Televízió a kiemelked´ó elismerés kapcsán riportot tervez készíteni
Menczelesz Miklóssal, melyet valamelyik
közeli adásban – terv szerint márciusban
– tekinthet meg a néz´ó. A riport elérhet´ó
lesz az RTV Youtube csarornáján is.

A járványügyi készültség meghosszabbítása miatt a háziorvosi praxisok ellátásrendjének kialakítása:
— a váróhelyiségben a páciensek között
min. 1 m távolságtartás!
— (a váróban max. 3 gyermek + 1-1 kísér´ó tartózkodhat egyidej´úleg!)
— a gyermeknek és kísér´ójének kötelez´ó
a maszk!
— érkezéskor és távozáskor kézfert´ótlenítés szükséges
— rendelési id´óben el´ójegyzési rend szerint kell fogadni a betegeket telefonos
id´ópontkérés után (kivétel a sürg´ósségi esetek!) Telefon: 06-35-350-188
— légúti panaszok és/vagy lázas beteg
személyes megjelenése helyett els´óként telefonos konzultáció szükséges,
amely során tisztázandó, felmerül-e
covidfert´ózés gyanúja
— a személyes megjelenést nem igényl´ó
tevékenységek ellátása (receptírás,
egyéb adminisztrációs tevékenység,
enyhe panaszokat okozó megbetegedések) telemedicinális úton történjen
(telefon, e-mail, stb.)
Rendelési id´ó:
Hétf´ó: 8-12-ig
Kedd: 10-12-ig, 8-10-ig tanácsadás
Szerda: 10-12-ig, 8-10-ig tanácsadás
Csütörtök: 8-12-ig
Péntek: 8-12-ig
Bejárat a gyermekorvosi rendelésre a véd´ón´ói tanácsadó fel´ól!
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Rétsági kalauz
Programajánló
Január 14. péntek, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Magyar Klasszikus Nagycirkusz
el´óadása
Január 19. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Mit olvasol te?
Kötetlen beszélgetés kedvenc könyvekr´ól, olvasási élmények.
Január 19-20. szerda, csütörtök
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Ökumenikus imahét a Krisztus-hív´ók egységéért
Január 19. szerda, 18.00 órától
Igét hirdet: Füke Szabolcs evangélikus
lelkész A liturgiában szolgál: Tóth Ferenc plébános és Molnár Melinda lelkipásztor
Január 20. csütörtök, 18.00 órától
Igét hirdet: Molnár Ambrus református lelkipásztor A liturgiában szolgál:
Füke Szabolcs lelkész
A Júdea egén felt´ún´ó csillag a remény
régen várt jele. Az új csillag világossága Jézus felé irányítja az emberiség
figyelmét. El is indít minket. Jézus maga mondja: Én vagyok a világ világossága. Jézus ugyanis belépett a mi sötétségünkbe, amikor Sz´úz Mária fiaként testet öltött, emberré lett. Egészen
belépett a világ sötétségébe, amikor
megüresítette magát értünk, és mindhalálig engedelmes volt Istennek. Ezt
azért tette, hogy megvilágítsa az Atyához vezet´ó utat.
2022 imahetének vezérfonalát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította
össze.
Január 21. péntek, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központban
A Magyar Kultúra Napja
Az ünnepi m´úsorban közrem´úködnek:
— Ünnepi bevezet´ó: Kelemen Ágnes
m´úvel´ódésszervez´ó
— Kecskeménthy Lilla (Balassagyarmat)
– megzenésített versek
— Varga Dorottya, Puskás Patrícia, Lábas-Deák Dusán, Mátyus Adél és Juhász Anneliese – a Rétsági Általános

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
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Iskola tanulói – szavalat (Felkészít´ók:
Ivanicsné Hugyecz Mária, Saliga Nikolett)
— Balogh Antal „Anti bácsi” (Rétság) dalok
— Kerepl´ós Ékes Énekegyüttes (Rétság)
- Bergman Tamara, Mátyus Adél, Sz´óke Gerg´ó és m´úvészeti vezet´ójük Simon Katalin - népdalok
A program ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!
Január 23. vasárnap, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központ tárgyaló termében
a Mi Hazánk Mozgalom
választási összejövetele
Február 5. szombat, 9.00-13.00 óráig
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
Papagáj kiállítás
Február 8. kedd, 10.00-15.00 óráig
a m´úvel´ódési központ galéria termében
Toborzó nap
Az AFT-Hungary Kft. állásbörzéje
Február 9. szerda, 18.30 órától
a m´úvel´ódési központ kistermében
Rétsági Férfi Kórus
alakuló összejövetele
Olyan tagok jelentkezését várjuk, akik
tiszta énekhanggal rendelkeznek, fontos számukra a m´úvészetek ezen ága,
szeretnek énekelni, és szeretnének egy
lendületes csapat tagjai lenni.
Azok az érdekl´ód´ók, akik nem tudnak
eljönni ezen a napon, de szívesen
csatlakoznának, kérem jelezzék a
30/165-44-30 vagy a 35/350-783 telefonszámon.
Február 14. hétf´ó, 18.00-20.00 óráig
a m´úvel´ódési központ el´óadótermében
Élményfest´ó randi
Valentin napra egy különleges estét
akarsz ajándékozni? Akkor itt a helyed! Jelentkezni: „Te jó ég, hisz én
festek” facebook oldalon lehet. Részvételi díj: 13.800 Ft/pár. Az ár tartalmazza a latinos vacsorát, romantikus
borkóstolót és az élményfestést. infó:
lacisegit.hu, 30/260-7154
Február 17. csütörtök, 14.30-tól 18.30 óráig
a m´úvel´ódési központban
Véradás
Önzetlen? Szeret adni? Egészséges? Nyújtsa a karját!
Személyi igazolványát, lakcím- és
TAJ-kártyáját kérjük hozza magával.
Véradás el´ótt étkezzen rendesen és fogyasszon b´óséges folyadékot.
Országos Vérellátó Szolgálat

Február 17. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ klubtermében
„T´ú-Cérna” szakkör
alakuló foglalkozása
Horgolás, kötés, hímzés kezd´ó és haladó szint´ú ismeretekkel rendelkez´ó,
fiatalabb és id´ósebb korosztályú érdekl´ód´óknek
Vezeti: Koczur Judit
Részvételi díj 500 Ft/alkalom
Február 19. szombat, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Térszínház bemutatja
Páskándi Géza: A vigéc
Páskándi Géza A vigéc cím´ú zord bohózatában nemzeti megmaradásunkról, hagyományaink, értékeink meg´órzésér´ól szól. Az abszurdoid középpontjában egy család áll. Töredékes család. Korosodó házaspár és egy szem
leányuk. Köznapi életüket egy jövevény, egy kereskedelmi utazó, egy háztartási gépekkel házaló vigéc zavarja
fel. Ez a törpe, ez a zsugorított Mefisztó a jobb élet reményéért cserébe nagy
árat kér t´ólük. Anyanyelvük, történelmük és kultúrájuk elfelejtését.
A dráma zord bohózat. Pillanatkép
történelmi létünk képtelenségér´ól.
Szemléletét hitvitázó drámáink élessége és a székely viccek akasztófahumora jellemzi. Az író gyötrelmesen éli
meg m´úvében a magyarság fenyegetettségét, de van benne annyi kurázsi,
hogy a magyar dal h´ósét kövesse: mikor immár halálfia, ránk nevet mégis.
Páskándi darabjának id´ószer´úsége
aligha kétséges, ízig-vérig mai, sokat
merít a commedia dell’arte hagyományaiból. NE FOGJA ´ÓT A FELEDÉS!
Ha élne, 89 éves lenne.
Szereposztás:
Pénzes Ciprián, kereskedelmi utazó
Csuka János – Kádas József, nyugdíjas
Kovács J. István – Margit, a neje Szamosvári Gyöngyvér – Zsuzsa, a lányuk Bódi Beáta – Szunnyay, az albérl´ójük Téglás Márton – Rendez´ó: Bucz
Hunor
Belépés díjtalan!
Az el´óadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

Február 26. szombat, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központban
Kerepl´ós farsang
Felvonulás, farsangtemetés, m´úsor
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El´ózetes
Március 5. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
zártkör´ú n´ónapi összejövetele
Március 12. szombat
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
zártkör´ú n´ónapi összejövetele
Március 15. kedd, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Városi megemlékezés
nemzeti ünnepünk alkalmából
Március 22. kedd, 9.30 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Utazás a szempillám mögött
a Zichy Szín-m´úhely
gyermekszínházi el´óadása
általános iskolások részére
a Lázár Ervin Program keretében
Március 30. szerda, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja
Furcsa pár
cím´ú darabját
„Forró nyári éjszaka. Oscar Madison
(jókép´ú, elvált, 43 éves) nyolcszobás lakásában vagyunk, a New York-i Riverside Drive-en. Jó hangulatú pókerparti
zajlik, de a játszmát megszakítja Félix
(ideges, vibráló, 44 éves) kés´ói érkezése,
akit felesége el´óz´ó este kirúgott otthonról.” - Ez az els´ó szerz´ói utasítás Neil
Simon legendás vígjátékában.
Oscar befogadja szomorú barátját,
akit el´óz´ó este kirúgott a felesége. De
vajon hogyan bírják majd az együttélést, ha Oscar az életet végletekig
szeret´ó férfi, Félix pedig neurotikus és
hihetetlenül rendmániás? Oscar három hét együttélés után az idegösszeroppanás szélére kerül, Félix pedig talán még sosem volt ilyen jól.
Neil Simon megcsinálta! Tökéletes komédiát alkotott, amiben lehet´óséget ad
két remek színésznek, hogy a f´ószerepben életük egyik legnagyobb alakítását
hozzák. Pörg´ós, vidám és életigenl´ó
színdarab, ami felvidítja és helyrebillenti a néz´ót, ha éppen rossz passzban van.
Recept nélkül kiváltható, rossz hangulat
ellen (is) kötelez´óen ajánlott darab.
A szereposztás: Félix Unger: Janklovics Péter – Oscar Madison: Oroszi
Tamás – Murray: Pecsenyiczki Balázs
– Speed: Faragó Ádám – Vinnie: Nagy
Dániel – Gwendoline O’Pigeon: Karaivanov Lilla – Cecily, a n´óvére: Malik
Édua – Rendezte: Galambos Zoltán
Belép´ódíj: 3.500 Ft
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Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
és a könyvtárban
Hétf´ó:
„Aszakkör” keretében vessz´ófonás, Magyarország Kormánya támogatásával,
a Nemzeti M´úvel´ódési Intézet koordinációjában. 17.00-19.00
Kedd:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (4-5-6.o.).
16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.0019.00; Vezeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´ói torna. 18.40-19.40; Vezeti: Bagyinszki Anikó.
Szerda:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (1-2-3.o.).
16.30-18.00. Vezeti: Simon Katalin.
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport. 15.00-16.00; Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´úzzománc Kör. 17.00-19.00.
Péntek:
Kerepl´ó Néptánc Együttes (7-8.o.+ifi).
17.30-19.00. Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.00;
Vezeti: Simon Katalin.
Felhívjuk tisztelt Olvasóink
figyelmét, hogy a Városi
M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár a hatályos jogszabályok betartásával látogatható! facebook.com/VarosiMuvelodesiKozpontesKonyvtarRetsag

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2022-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti látogatóink, illetve érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkez´ók díjmentesen, érvényes diákigazolvánnyal rendelkez´ók
400 forintért, feln´óttek 1000 forintért lehetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Nyitvatartás
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
Könyvtár:
Hétf´ó:
Kedd-péntek
Szombat

11.00-16.00
9.00-18.00
13.00-17.00

M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
8.00-20.00
Péntek:
8.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00

Naponta 24 órában képújság,
hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2022 FEBRUÁR - MÁRCIUS
M ´ÚSOR
Február 3. csütörtök 15:55
Él´ó közvetítés Rétság Város
Képvisel´ó-testületi ülésér´ól
Február 10. csütörtök
18:00 Tanulószoba 13/16
18:07 A doktor 37/52
18:14 A doktor 38/52
18:20 A doktor 39/52
Ismétlések:
Február 11. péntek 18:00 órától
Február 12. szombat 10:00 és 16:00 órától
Február 13. vasárnap 10:00 órától
Február 24. csütörtök 15:55
Él´ó közvetítés Rétság Város
Képvisel´ó-testületi ülésér´ól
Február 25. péntek
18:00 Híradó - hírek, információk
18:10 Kultszoba - kulturális magazin
Ismétlések:
Február 26. szombat 10:00 és 16:00 órától
Február 27. vasárnap 10:00 és 16:00
órától
Március 10. csütörtök
18:00 Tanulószoba 14/16
18:07 A doktor 40/52
18:14 A doktor 41/52
18:20 A doktor 42/52
Ismétlések:
Március 11. péntek 18:00 órától
Március 12. szombat 10:00 és 16:00 órától
Március 13. vasárnap 10:00 órától
Március 24. csütörtök
18:00 Híradó - hírek, információk
18:10 Kultszoba - kulturális magazin
Ismétlések:
Március 25. péntek 18:00 órától
Március 26. szombat 10:00 és 16:00 órától
Március 27. vasárnap 10:00 órától
Március 31. csütörtök 15:55
Él´ó közvetítés Rétság Város
Képvisel´ó-testületi ülésér´ól

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.
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Felhívás!
A téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a köztisztasági és környezetvédelmi feladatok
ellátásáról szóló rendelet alapján az ingatlanok el´ótti járdák tisztántartását, síkosságmentesítését, hóeltakarítását az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles
elvégezni.
A szórakoztató-, vendéglátó és árusítási helyek, üzletetek el´ótti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Az ingatlan el´ótti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasztásáért 30.000 Ft-ig terjed´ó pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormányzati rendelet alapján folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´ó ingatlan el´ótti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítésér´ól.
Polgármesteri Hivatal

Apróhirdetés
Tökmagolaj és termel´ói méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´ó út 4. Telefonszám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

Ügyfélszolgálati iroda
Zöld hírek
Tájékoztató változásról
A hulladékszállítási szolgáltatást átvette a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. A szolgáltatásban több változás történt január 1-jét´ól. Err´ól részletesen
az el´ózó Hangadó 16 oldalán olvashatnak,
illetve
aktuális
információkat
a
www.dtkh.hu honlapon találhatnak.

Csomagolási hulladékgy´újtés
Csomagolási hulladékgy´újtésre háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok, csomagoló anyagok bármilyen átlátszó zsákokban elhelyezhet´ók kéthetente a hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein. A
csomagolási hulladékot feldarabolással,
palackokat összenyomással tömöríteni
kell. Zsákot a szolgáltató - DTkH - a to-

vábbiakban nem ad. Az elszállításra kéthetente kerül sor, az alábbi id´ópontokban:
2022. február 3., 17. csütörtök
2022. március 3., 17. csütörtök

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekb´ól
a jöv´óben csak a József Attila utca (napközi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpalackok elhelyezése lehetséges! További információk
a www.dtkh.hu oldalon

Hulladékudvar
Rétságon kiegészített nyitvatartási nappal
üzemel a hulladékudvar. Hétf´ó - 10:0018:00, Kedd - 8:00-12:00. Részletes ismertetés a https://w1.dtkh.hu/Pages/ hulladekudvarok oldalon.

DTkH. Nonprofit Kft.
tájékoztatója
Társaságunk az alábbi helyeken is megnyitja az ügyfélkapcsolati pontokat a szolgáltatási területen él´ó lakosok és közületek részére. Rétság: minden hónap harmadik péntek 10:00-18:00 (Rétság, Rákóczi út 20., földszinti díszterem) A következ´ó id´ópontok: 2022. február 18.,
március 18.
Az ügyfélkapcsolati ponton lehet´óségük van a teljeskör´ú ügyintézésre a hulladékszállítással kapcsolatosan (adás-vétel,
haláleset miatti átírás, gy´újt´óedény méretének változtatása, egyenlegegyeztetés,
zsákátvétel, zsákvásárlás, stb) Felhívjuk a
figyelmet, hogy a fert´ózés elleni védekezés érdekében, az ügyfélszolgálati irodákban történ´ó ügyintézés során kötelez´ó az
arcvéd´ó maszk használata ügyeljen a biztonságos – 1,5 méter – távolságra az ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodjon.
DTKH Ügyfélszolgálat

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.

Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Simon Katalin igazgató.
Felel´ós szerkeszt´ó: Simon Katalin.
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
Felel´ós vezet´ó: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914.
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