Szemét Ügy!

Képzeljék, mi történt Velem? Kicsit messzebbre kalandoztam, mint Csomád, Sződ, vagy Vác,
(ellentétben képviselőtestületünk tagjaitól, akik mint tudjuk, gyakorlatilag ki se teszik lábukat
falunkból), és mit láttam?
Itt vannak a képek:



Nehogy azt mondják, hogy ez más, mert üdülőfalu, hát nézzék, az üdülőfalunak külön
matricája van!

Kedves Testületünk?

Meddig hisznek még az aljegyzőnek? Lányom szerint, aki református hitoktató is, a hit nem
racionalitás kérdése. Vagy van, vagy nincs. Hát igen, de biztos, hogy ennek az aljegyzőnek
ennyire, feltétel nélkül kell hinni? A falu ügyeiben nem kellene a józan eszükre, hallgatni,
esetleg néhány jogszabálynak utána nézni, legalább annak, amit kifogásolunk! Sajnos, mi sem
tudunk odafigyelni mindenre!
Miért foglalkozom ezzel a szemétszállítással megint? Mert a Vácrátóti Hírmondó cikke
NÉVTELENÜL kioktatott minket, hogy érvénytelen törvényre hivatkozom! Azt ugyan nem írták a
kedves szerkesztőség tagjai (akiknek a nevét, a miénkkel ellentétben nem tudjuk, mert úgy
látszik titkos) hogy nem is lehet úgy rendelni a szemétszállítást, hogy választható legyen,
mennyi szemetet szállítunk el, a képviselő testület tagjaiban amikor az új szemétszállítási
szerződést tárgyalták fel sem merült, hogy ki kellene kötniük a megállapodásban ezt az
apróságot!
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Szemét Ügy!

Kedves falumbeliek!

Drágább lesz decembertől a szemétszállítás, ezt többször hangoztatták, ezen mégsem
gondolkoztak el! Ennyire adnak az aljegyző szavára, vagy nem érdekli Őket, hogy sokunknak
nem jön össze a heti 110-120 liter háztartási hulladék?
Nekünk sem. Már most szelektíven gyűjtjük ugyanis a szemetünket, ahogy decembertől
mindenki fogja. Nálunk kamasz fiúnk felelős azért, hogy csütörtök reggelente kivigye a kukát.
Mivel kamasz, néha elfelejti. Mostanában kétszer egymás után nem került ki időben a kuka!
Már igen mérgesek voltunk kiskorú gyerekünkre, aki közölte, mit izgulunk, hiszen alig van a
kukában valami, ráér a jövő héten, hogy elvigyék! És valóban úgy volt. Mi hárman szemetelünk
rendszeresen a háztartásunkban, de a faluban nagyon sok egyedül álló van. Nekik, nekünk,
miért kell háromszoros árat fizetni az el nem vitt szemétért?
A képek bizonyítják, hogy lehet különböző mennyiségű szemét elszállítását megrendelni.
Legyenek szívesek, képviselő hölgyek és urak intézkedni!

Ruzicska Judit
vácrátóti lakos
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