Tisztelt Rétsági Polgárok!
Több témában tájékoztatom Önöket.
Tájékoztatom Önöket, hogy az ezen a héten a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási
Hivatala 11 koronavírusfertőzöttről, és 3 kontaktról
küldött határozatot.
A vírusfertőzöttek közül 1 fő részesült korábban oltásban,
neki igen enyhe tüneteik vannak.
A vírusfertőzöttek között 4 fő kiskorú. Rétságon is megfigyelhető, hogy az iskoláskorúak között is intenzíven terjed a járvány.
Felhívom figyelmüket, hogy a rendkívüli oltási hét ismételten meghosszabbításra
került.
Tekintettel a nagy érdeklődésre, javaslom előzetesen időpont foglalását.
Vigyázzunk egymásra!

Útkarbantartási munkák városunkban
Tájékoztatom Önöket, hogy a Mező utca felújítása befejeződött. A Rózsavölgy utcában
az aszfaltozás elkészült, hamarosan várható az útpadkák feltöltése. Elkészült a
Radnóti utcát a Járóbetegellátó Központtal összekötő járda térkövezése, a
napközikonyha udvarában az új térkövezett parkolóhelyek kialakítása, a Nyárfa utcai
pakolók szórtköves kialakítása. Folyamatban van a Hunyadi soron a vízelvezetés és
járdaépítés.
Szintén folyamatban van az Orgona közben a vízelvezetés kialakítása. Lakossági
panaszok elemzése érdekében ezen a területen a jövő héten kooperációt tartunk.
Tisztelettel kérem a Lakosság türelmét. A Rózsavölgy utcai és az Orgona közi
felújítás még nem készült el. Amennyiben valakinek kifogása van a befejezett
munkával kapcsolatban, kérem, hogy panaszát a polgarmester@retsag.hu e-mail
címre, vagy a Rétsági Polgármesteri Hivatal levélcímére (Rétság, Rákóczi út 20.)
eljuttatni szíveskedjen.

Állami beruházásban elkészült az óvodai futópálya. Műszaki átadására a jövő
héten kerül sor. A kialakított sportpályához a Képviselő-testület biztonságos lejárót
(lépcsőt) kíván kialakítani. A lépcső megépítésére árajánlatkérés már megtörtént, a
kivitelezés időjárás függvényében, várhatóan tavasszal kezdődik.
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Rétságiak sikerei
2021. évben 26. alkalommal rendezték meg a Nógrád
Megyei Őszi Táralatot. A 2021. évi tálaton 55 művész
alkotása látható. A szakmai zsűri Rétság város díját
Pekáryné Mindszenti Csillának ítélte meg.
Szívből gratulálok Csillának az ismételt sikerhez!!!
A tárlat Szécsényben, a Szabó István Galériában (Ady
Endre u. 12.) tekinthető meg. Minden művészet iránt
érdeklődőnek szívből ajánlom – akár egy délutáni
programnak is – a csodás alkotások megtekintését.

A résági Fazekas cukrászda nyerte a fagylaltok
olaszországi világversenyét. A versenygyőztes
fagylalt sós pisztáciából készült, olasz neve
Frutta di Pistacchio.
A versenyen 3.500 mű közül kellett a zsűrinek a
legjobb fagylaltot kiválasztania.
Szívből gratulálok Fazekas Ádámnak és
„csapatának”!!!

Köszönetemet fejezem ki Kandikó Gábornak és családjának a
kupakgyűjtő szívek kialakításáért.
Kandikó úr térítésmentesen ajánlotta fel munkáját, vállalta továbbá
a szivecskék karbantartását is. Az elkészült gyűjtők igényes
kivitelben készültek, a kisebb szívecske mérete lehetővé teszi,
hogy a gyermekek is be tudják dobni az összegyűjtött kupakokat.
Szintén köszönetemet fejezem ki Ságiné Harmatos Hajnalkának a jótékonysági célú gyűjtés ötletgazdájának, szervezőjének.
A jótékonysági gyűjtés egy rákos kisgyermek amerikai kezelésére
folyik.
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