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Mindenki karácsonya
Két évtizedes hagyomány szerint, december
22-én került megrendezésre a Mindenki Ka-
rácsonya a m´́uvel´́odési központban, illetve
az el´́otte lév´́o téren.

Kora délután kézm´́uves vásár várta az ér-
dekl´́od´́oket. Aki nyugodtabban akarta végig-
nézni az egyedi termékeket, különleges ajándé-
kot keresett, könnyebben válogathatott, ha ko-
rábban jött. Máshol be nem szerezhet´́o külön-
legességek pedig voltak b´́oséggel.

Az intézmény aulájának másik részén a
kreativitást, alkotókedvet próbálhatták ki ki-
csik, nagyok, és akár maguk készíthettek ked-
ves meglepetést hozzátartozóiknak.

17 órakor a színházteremben kezd´́odött
Steve Taylor Szabó koncertje, aki egy errefe-
lé nem nagyon ismert, különleges hangsze-
ren szólaltatott meg ismert dallamokat, kö-
zöttük karácsonyi slágereket is. Nem csak

muzsikált, hanem bemutatta a hangszereit, és
énekelt is.

Az alkalomra készült m´́usorral a népm´́uvé-
szeti betlehemet körbeállva léptek színpadra a
Zúgófa és a Csillagvirág együttes tagjai. Egy pró-
zai m´́u el´́oadása mellett, dalos jelenettel tették fel
a koronát a karácsonyi gálaprogramra. A m´́usor-
ba bekapcsolódott az Ékes Énekegyüttes is.

A rendezvény az intézmény el´́otti téren
folytatódott, ahol az Ékes Énekegyüttes dalai
után Heged´́us Ferenc polgármester mondott
köszönt´́ot, majd ünnepi gondolatait Balla Mi-
hály országgy´́ulési képvisel´́o osztotta meg a
jelenlév´́okkel. Az adventi koszorún a 4. gyer-
tya “meggyújtására” Simon Katalint kérték fel.

Ugyancsak hagyományosan ezen rendez-
vények alkalmával a város megvendégelte a
résztvev´́oket, halászlével, forró teával, friss sü-
teménnyel.

1    



Városházi tudósítások

December hónapban az ünnepekre te-
kintettel a képvisel´́o-testület december
15-én tartott ülést. A kiadott iratokat a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizott-
ság 12-én tárgyalta, és a vita, valamint
a szavazások alapján 19 napirendi pont
került testületi tárgyalásra.

Tekintettel arra, hogy a 2018-as költ-
ségvetés nem készülhet el januárban,
a 2017-es rendelkezései pedig érvé-
nyüket vesztik, ezért Dr. Szájbely Er-
n´́o PVB elnök terjesztett be rendelet-
tervezetet az átmeneti id´́oszak pénz-
ügyi szabályairól. Ilyen rendelet
létjogosultsága már több éve
igazolódott, segíti a testület el-
len´́orz´́o tevékenységét, az átlát-
hatóságot, miközben az intéz-
mények m´́uködési feltételeinek
biztosításáról megfelel´́o módon
gondoskodik. A rendeletet a je-
lenlév´́o 6 f´́ob´́ol 4 képvisel´́o szavazta
meg, ketten nem szavazták meg (1
képvisel´́o hiányzott). A rendelet szö-
vege olvasható a 5. oldalon
A településrendezési eszközök (rende-
zési terv, illetve helyi építési szabály-
zat) módosítása volt ismét napirenden,
abból az okból, hogy a tanuszoda épí-
tésre az államnak átadandó terület be-
építettségi, illetve zöldterületi el´́oírá-
sait a célszer´́uségnek megfelel´́oen sza-
bályozza. A PVB elnöki összefoglaló-
ban elhangzott, hogy a törvényi megkö-
töttségeket betartva kell meghatározni a
zöldterület arányát, figyelni kell a létesí-
tend´́o épület mellett a parkolóhelyek ki-
alakíthatóságára. A módosítást a testület
egyhangúlag elfogadta.
A 2017 évi költségvetés módosítása
id´́or´́ol id´́ore a képvisel´́o-testület elé
kerül, amit az id´́oközben meghozott
döntések átvezetése, illetve technikai
módosítások indokolnak. Heged´́us Fe-
renc polgármester által beterjesztett
rendeletet 4 igen, 2 nem szavazattal
fogadta el a testület.
A képvisel´́o-testület munkaterve sze-
repelt a következ´́oként, amelyet Hege-
d´́us Ferenc polgármester terjesztett
el´́o. A PVB összefoglalóban elhang-
zott, hogy a tervezet a jogszabályok-
ban el´́oírt témákat sorolja fel, amelyek
az aktualitásoknak megfelel´́oen b´́ovül-
ni fognak. A bizottsági tárgyalás során
elhangzott egy javaslat, hogy a pénteki
ülésnap kerüljön át csütörtökre, de a
javaslatot a bizottság- egyhangú sza-
vazással - nem támogatta. Meghatáro-
zásra került a 2018. évi lakossági fó-

rum id´́opontja, amelyet május 8-ra t´́u-
zött ki a testület. A munkaterv 4 kép-
visel´́o igen szavazatával, 2 nem szava-
zat ellenében került elfogadásra. (A
terv megtalálható a www.retsag.hu hon-
lap, az Önkormányzat fejezetében.)
Minden településnek kötelessége kör-
nyezetvédelmi programot készíteni,
arra jogosult szakért´́o felkérésével. A
tervet (az ajánlatkérési eljárást követ´́o-
en kijelölt) Salgóterv Kft. elkészítette.
A bizottsági összefoglalóban és a vitá-
ban is elhangzott, hogy a terv igen

részletes és alapos. Más köte-
lez´́o tervekt´́ol eltér´́oen ez va-
lóban egy Rétságra készült
terv, amely konkrét és részle-
tes adatokat tartalmaz a város-
ról. A hozzászólások között
különösen a felmérésekben
szerepl´́o 2 negatív adatra rea-

gáltak a képvisel´́ok, mi szerint a váro-
son áthaladó 2-es f´́oútvonal zajterhelé-
se, és károsanyag kibocsátása veszé-
lyesen magas. Ezt több, mint napi 11
ezer áthaladó járm´́u idézi el´́o. A hoz-
zászólók felvetették az M2-es  Rétsá-
got is elkerül´́o szakaszának megépíté-
sét, amelynek elkészítésére tett ígéret
- a korábbiak mellett - a 2014-es ön-
kormányzati választás kampányának
is része volt. Az Országgy´́ulés elnöké-
nek, a körzet képvisel´́ojének beszédé-
ben is elhangzott, hogy a ciklus végéig
a határig megvalósul a beruházás. Ez-
zel szemben a központi úthálózat-fej-
lesztési terv módosításra került, és a
Kormány határozata értelmében  az
elkerül´́o út megépítése már nem szere-
pel a megvalósítandók között. Ezzel a
Rétságot veszélyeztet´́o tényez´́ok saj-
nos továbbra is megmaradnak. Hozzá-
szólók a továbbiakban elmondták
még, hogy a környezetvédelmi terv
nem csak azért született, hogy az asz-
talfiókban legyen, hanem azt minden-
kinek be kell tartani. A hivatalnak, a
tisztségvisel´́oknek, és a lakosságnak
is. Ennek érdekében minél nagyobb
nyilvánosságot kell biztosítani a doku-
mentumnak, elhelyezni a könyvtárban
és a városi honlapon is. A testület 6 igen
szavazattal elfogadta a programot.
A város pénzügyeinek átláthatósága,
szabályozottsága érdekében a korábbi-
akban is alkalmazott bels´́o ellen´́ort. A
testület döntése értelmében meghirde-
tésre került a feladat ellátása, küls´́o
vállalkozók számára. Két pályázat ér-
kezett be. A PVB elnöki összefoglaló-

ban elhangzott, hogy az egyik pályá-
zatban leírtaktól többet vár a testület,
a másik pályázat szakmailag ugyan
többet ígér, de a vállalási összeg túl
magas. A bizottság azt javasolta, hogy
a szakmailag többet ígér´́o pályázóval
történjen személyes egyeztetés, azt
követ´́oen kerüljön a téma ismét napi-
rendre, addig a pályázatokról ered-
ményhirdetés ne legyen. Ezt a javasla-
tot egyhangúlag elfogadta a testület.
A közlekedésfejlesztési pályázattal
kapcsolatban került egy megbízási
szerz´́odés a képvisel´́o-testület elé. A
PVB összefoglalóban elhangzott,
hogy a korábbi határozatnak megfele-
l´́oen a pályázat el´́okészítése és lebo-
nyolítása konzorciumi partnerek bevo-
násával történik, amely biztosítja,
hogy az el´́okészítés költségei is szere-
peljenek az elnyert összegben, ezért a
városnak más címen nem kell pénzt
fizetnie. Ezért a benyújtott számlát
megalapozatlannak találta, és annak
kifizetését nem tartotta elfogadható-
nak. A megalapozatlan kifizetés eluta-
sításáról szóló határozatot  4 képvisel´́o
szavazta meg, 2 f´́o ellene szavazott.
A DIGI Távközlési Kft. fordult kére-
lemmel a képvisel´́o-testülethez, hogy
mobilhálózat fejlesztéséhez adótornya
elhelyezéséhez biztosítson helyet,
amelyért bérleti díjat fizet. A bizottság
és a képvisel´́o-testület a fejlesztést tá-
mogatja, azonban az el´́oterjesztésben
felvázolt terület megjelölése nem pon-
tos, ezért annak további pontosítása
szükséges a szerz´́odés megkötéséhez.
(Felmerült a Sz´́ol´́odomb, illetve Pusz-
taszántó területe) A PVB ülésen javas-
lat hangzott el a volt Suzuki melletti
önkormányzati területre való elhelye-
zésre is. A képvisel´́o-testület támogatja
a fejlesztést, a pontos feltételekr´́ol az
igényl´́ovel történt egyeztetést követ´́oen
kerülhet sor, így az döntésre visszakerül
a testület elé. Ezt a határozatot egyhan-
gúlag megszavazta a testület.
Az általános iskola épületének pályá-
zatból történ´́o fejlesztéséhez kért a ba-
lassagyarmati  Tankerületi Központ
tulajdonosi hozzájárulást.  A KEHOP-
5.2.1-11 pályázatból napelem rendszer
telepítését tervezik. A bizottsági ösz-
szefoglalóban elhangzott, hogy az
épület statikai vizsgálata szükséges.
Válaszként elhangzott, hogy ezt a
vizsgálatot a szakemberek már elvé-
gezték. A képvisel´́o-testület egyhangú
szavazással támogatta a fejlesztést.
Az Emberi Er´́oforrások Minisztériuma
az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ram  keretében  pályázatot hirdetett
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kistelepüléseken, illetve tanyás terüle-
ten él´́o, hátrányos helyzet´́u tanulók
kollégiumi támogatására. Egy f´́o pá-
lyázó kérte a részvétel támogatását,
amelyet a képvisel´́o-testület megsza-
vazott.
A november végi ülésen kapott tájé-
koztatást a képvisel´́o-testület, hogy a
Zöld Város programban benyújtott pá-
lyázatot a város megnyerte. Ez 468
millió forint. A megvalósítás el´́okészí-
téséhez szükséges döntésekr´́ol tárgyalt
a képvisel´́o-testület. A Piac udvar fej-
lesztéséhez eldöntend´́o kérdés, hogy a
területen jelenleg magántulajdonban
lev´́o két faházat az önkormányzat meg
tudja-e vásárolni. Bizottsági ülésen a
PVB kérte, hogy az eladási szándékot
és az eladási árat a tulajdonosok írás-
ban nyújtsák be. Az elvégzett érték-
becslés - ami köti az önkormányzatot
- összege alatta marad a benyújtott
igénynek. A pályázat a vásárlást bizo-
nyos mértékig támogatja, de a vásár-
lásra rendelkezésre álló összegb´́ol más
kiadásokat is lehet teljesíteni. Elhang-
zott, hogy a faházak m2 ára meghalad-
ja a rétsági épített ingatlanok árait, ami
egy utóellen´́orzés során gondot okoz-
hat. Elhangzott az is, hogy amennyi-
ben az egyezség az értékbecsült áron
nem jön létre, a projektet akkor is meg
lehet valósítani, de érdemes lenne egy-
séges piacbels´́ot kiépíteni. Az el´́oter-
jeszt´́o, Heged´́us Ferenc kérte, hogy a
pályázat lebonyolításához egy munka-
társ kerüljön beállításra. Ez a bizottsá-
gi ülésen is nagyobb vitát váltott ki.
Minden feladatra szerz´́odése van, illet-
ve lesz az önkormányzatnak, így pél-
dául a projektmenedzsmenti tevékeny-
ségre 12 millió forint feletti összeget
biztosít a pályázat. A PVB elnöki ösz-
szefoglalóban elhangzott, hogy az
egyik hozzászóló szerint a pályázati
m´́uveletek koordinálása, a szükséges
döntések el´́okészítése más önkor-
mányzatoknál a polgármester feladata.
A város korábban is valósított meg
nagy beruházást - például a városköz-
pont rehabilitációs pályázat kivitelezé-
se - és ennél sem volt külön m´́uszaki
ügyintéz´́o beállítva, a megvalósítás az
akkori vezet´́ok irányításával gördülé-
kenyen ment. Példaként elhangzott,
hogy az egyik szomszédos településen
is komoly fejlesztések történnek, és
ezeket a polgármester, küls´́osök bevo-
nása nélkül, sikeresen koordinálja.
Mindezek ellenére a Bizottság - elfo-
gadva a polgármester kérését -  azt ja-
vasolta, hogy egy olyan küls´́os, a város
által fizetett munkatárs kerüljön beál-

lításra erre a feladatra a pályázat meg-
valósításának idejére, aki megfelel´́o
m´́uszaki tapasztalatokkal rendelkezik.
A Bizottság Majoros Sándort javasol-
ta, aki a városközpont rehabilitációnál
volt a pályázat által fizetett m´́uszaki
ellen´́or, tehát már dolgozott itt Rétsá-
gon, ismeri a körülményeket. Ha vál-
lalja a feladatot, akkor jó kézben lenne
a kivitelezés felügyelete. Ezt a megol-
dást a képvisel´́o-testület megszavazta,
a tárgyhoz tartozó többi el´́okészít´́o ha-
tározattal együtt.
Egy másik személyi igényr´́ol szóló el´́o-
terjesztést nyújtott be a város jegyz´́oje.
A létszámigényt els´́osorban a pénz-
ügyi csoportnál bevezetett új ASP
rendszerre való átállás indokolja, to-
vábbá az egyéb központi intézkedé-
sekb´́ol, a bürokrácia sajnálatos növe-
kedéséb´́ol következ´́o feladatok ellátá-
sa. A bizottsági összefoglalóban el-
hangzott, hogy sok település küls´́o vál-
lalkozások bevonásával látja el a
könyvelési, gazdálkodási munkát, de
ez a forma - a Rétságon meghonoso-
dott, szigorúan szabályozott, és folya-
matosan nyomon követhet´́o pénzügyi,
gazdálkodási követelmények miatt -
nem megvalósítható. Az is megfogal-
mazódott, hogy a pénzügyi csoportban
jelenleg 6 f´́o dolgozik, és a feladatok
elosztása nem arányos. Más hozzászó-
ló kiemelte, hogy az önkormányzat
eddig is sokféle megoldással segítette
a hivatali munkát, hiszen a köztisztvi-
sel´́oi létszámon felül külön jogi szak-
ért´́ot, számítógépes rendszergazdát,
bels´́o ellen´́ort alkalmaz vállalkozói
megbízás keretében, és az ASP rend-
szerre való áttéréshez is biztosított
szakembert pályázati forrásból, mely-
r´́ol az el´́oz´́o ülésen született döntés. A
bizottság végül méltányolva a jegyz´́oi
kérést, átmeneti id´́ore, egy éves id´́otar-
tamra, javasolta 1 plusz f´́o beállítását
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi cso-
portjába. Ezt a képvisel´́o-testület meg-
szavazta.
A Takarék úton egy lépcs´́oház el´́otti,
sorból különálló feny´́ofa kivágását
kérte egy kérelmez´́o. A képvisel´́o-tes-
tület olyan döntést hozott, hogy felkért
szakért´́o véleményezze a fa állapotát,
és ezután kerüljön vissza a testület elé.
A lejárt határidej´́u határozatokról szó-
ló beszámolót a képvisel´́o-testület el-
fogadta. A bizottsági összefoglalóban
kérdés hangzott el az orvosi ügyelet
szerz´́odés-módosításával kapcsolat-
ban A kérdés az érintett települések
tájékoztatásáról szólt, ami folyamat-
ban van. 

A két ülés között végzett polgármeste-
ri munkáról szóló beszámoló ezennel
rövid szóbeli el´́oterjesztésként került a
PVB elé, melyben Heged´́us Ferenc el-
mondta, hogy a folyamatban lév´́o
ügyeket intézi. (T´́uzifa szállítás, és a
Nemzeti Hulladékkezel´́ovel folyó
ügyintézés.) Ez utóbbi nagyobb vitát
váltott ki a bizottsági tanácskozás so-
rán is. Azt is kérték, hogy kerüljön
meghívásra Hajnal Zsolt, a számlázó
cég felel´́os vezet´́oje, egy helyszíni tá-
jékoztatásra. A testületi vitában a pol-
gármester elmondta, hogy a 3 éves
munkája során ez volt a legnehezebb
feladat, amiben lépni kellett. Több te-
lepülésen vannak nagyobb problémák.
Minden rétsági lakostól elnézést kért,
és közölte, senki egyetlen forinttal
nem károsodhat, felhívta a figyelmet,
hogy senki ne fizesse be a december-
ben megkapott számlákat. Ebben az
ügyben sem a polgármester, sem a
képvisel´́o-testület nem hibázott - je-
lentette ki. Ha a testület megszavazza
a most érkezett megállapodás terveze-
tet, az a jöv´́o héten megküldésre kerül
a számlázó cégnek.  (A megállapodás
tervezete külön napirend volt.) Hozzá-
szólásokban elhangzott, hogy úgy t´́u-
nik, a polgármestert megvezették, te-
lefonos beszélgetések kapcsán ígér-
gettek neki, mert az augusztusi ülésen
is hasonló válaszok voltak, de nem tör-
tént meg a jóváírás. Ebben bizony le-
hetett volna hatékonyabb intézkedés a
polgármester részér´́ol, hiszen - mint az
a bizottsági ülésen elhangzott - az
ilyen ügyeket nem telefonon keresztül
kell intézni, hanem személyesen. A
hozzászóló elmondta, hogy a rétságia-
kat nem érdekli, ki nem felel´́os, csak
az, hogy legyen elintézve a dolog. Más
hozzászóló szóvá tette, hogy a Hulla-
dékkezel´́o által közzétett sajtóközle-
mény nem tartalmaz pontos adatokat
arra, hogy mikor adták ki, melyik ne-
gyedévekre vonatkozik. Egy sajtóköz-
lemény nem pótol egyértelm´́u, aláírt
levelet, vagy miel´́obbi újraküldött és
javított számlát. További hozzászólás-
ban elhangzott, hogy a Nemzeti Hul-
ladékkezel´́o létrehozása ebben a for-
mában kudarc. Más településeket is
érint, hogy nem tudnak jól számlázni,
ami a megalakulást követ´́oen másfél
évvel elfogadhatatlan, amikor a cég
létrehozása és m´́uködése több milliárd
forintba került és kerül az adófizet´́ok-
nek. Err´́ol a napirendr´́ol - korábbi tes-
tületi döntés alapján - szavazás nem
volt, a képvisel´́o-testület a polgármes-
ter beszámolóját tudomásul vette.
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A MOVENS Kft. kérte a t´́uzoltó szer-
tárnál a munka átadási határidejének
meghosszabbítását, arra hivatkozva,
hogy a munkaterületet kiürítve nem
kapták meg id´́oben. Az új t´́uzoltó gép-
kocsi helye december 31-ig elkészül,
a további munkálatokra kérték a szer-
z´́odés módosítását 2018. január végé-
re. Ezt a kérést a képvisel´́o-testület el-
fogadta.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
port vezet´́oje, Mez´́ofi Zoltán ismertet-
te az általuk megtárgyalt igényt szín-
házlátogatás  támogatására.  Januári
el´́oadásra 80 f´́o részére 128.800 Ft
hozzájárulást javasolnak, amelyet a
képvisel´́o-testület megszavazott.
Az önkormányzati ASP szolgáltatási
rendszerrel kapcsolatos szükséges
szerz´́odés-tervezetet a képvisel´́o-testü-
let elfogadta. (Az új gazdasági és
könyvelési rendszerrel kapcsolatban
korábbi tudósításokban is írtunk.)
A testületi ülés napján küldte meg a
Nemzeti Hulladékkezel´́o azt a szerz´́o-
dést, amely alapján a 2017. évi önkor-
mányzati támogatást a javított számlá-
kon számfejteni tudják. A szerz´́odés
szövegét a képvisel´́o-testület megsza-
vazta és megbízta a polgármestert an-
nak aláírására.
Egyebekben több közérdek´́u témában
szóltak hozzá a képvisel´́ok. 
Jávorka János elmondta, hogy a szo-
ciális t´́uzifa kiszállítása megkezd´́odött,
és az ünnepek el´́ott befejez´́odik. Meg-
említette, hogy több állampolgár kifo-
gásolta, hogy az els´́o leesett hó alkal-
mával a buszfordulóban áldatlan álla-
potok alakultak ki. A buszforduló hó-
eltakarítása nem az önkormányzat fel-
adata, erre a feladatra a Volán autó-
busz társaság kötött szerz´́odést egy
vállalkozóval, akinek kötelessége ezt
megtenni. Kéri a polgármestert, jelez-
ze a buszvállalat felé, hogy az illetékes
vállalkozóval a munkát id´́oben végez-
tessék el. Más hozzászóló javasolta,
hogy az ilyen közszolgáltatásokkal
kapcsolatos szerz´́odések nyilvánosak,
de legalább a buszmegállóban egy táb-
lán fel kellene tüntetni, ki az a vállal-
kozó, akinek a feladata a buszforduló
hóeltakarítása, és akit adott esetben
keresni lehet. Ugyancsak kifogásolta,
hogy a havazás alkalmával a város ta-
karítása helyett a traktorunk átirányí-
tásra került a vasút melletti terület ta-
karítására, miközben a város útjainak
rendbetétele elmaradt.
Dr. Szájbely Ern´́o szóvá tette, hogy a
polgármester az el´́oz´́o ülés végén a
képvisel´́oket hibáztatta a beszerzésre

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képlvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére január 26-én péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: január 23. kedd 16.00 óra) El´́oter-
jesztések benyújtásának határideje: január
15. hétf´́o 12.00 óra 
Tervezett napirend: 1. Gyermek- és szo-
ciális étkeztetés, valamint szociális ellátás
2018. évi térítési díjának megállapítása.
El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o, 2.
2018. évi költségvetési rendelet megalko-
tását megalapozó döntések. El´́oterjeszt´́o:
Heged´́us Ferenc polgármester, 3. Polgár-
mester 2018. évi szabadság ütemezési ter-
vének jóváhagyása. El´́oterjeszt´́o: Dr. Var-
ga Tibor jegyz´́o, 4. Beszámoló a testület
lejárt határidej´́u határozatainak végrehaj-
tásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekr´́ol, El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Fe-
renc polgármester, 5. Tájékoztató a két
testületi ülés közötti id´́oszakban az önkor-
mányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc
polgármester 

kerül´́o vérszilvafák árával kapcsolat-
ban, holott a testület csak azt határozta
meg, hogy ezek beszerzésre kerülje-
nek, árat nem tartalmazott a határozat.
A beszerzést a Polgármesteri Hivatal
végezte, tehát nem helyes a testületen
ezt számon kérni. Ha a polgármester
tudott olcsóbb beszerzési árat, miért
nem intézkedett? Ezen túl a beszerzés-
nél figyelembe kell venni, milyen ko-
rú, nagyságú, fajtájú az adott növény,
konténeres, vagy sem, és a városüze-
meltetés által beszerzett fák ára mind-
ezek figyelembevételével megfelel´́o-
nek t´́unik. Járdaépítéssel kapcsolatban
az a polgármesteri nyilatkozat nem
volt pontos, hogy a fatelep melletti
szakaszon a tulajdonos megengedte a
gyalogjárda szélesítését, ez sajnos
nem bizonyult igaznak.
Heged´́us Ferenc polgármester ismer-
tette a Mindenki Karácsonya program-
ját, amire meghívta a város lakosságát.
Kotroczó Balázs a bölcs´́ode pályáza-
tunk kizárásával kapcsolatban - a PVB
ülésen elhangzott polgármesteri beje-
lentés alapján -  azt tette szóvá, hogy
a bölcs´́odei pályázaton a város által
esetleg elnyerhet´́o, több mint 200 mil-
lió Ft elvesztése az el´́oírt benyújtási
határid´́o elmulasztása miatt egyszer´́u-
en megengedhetetlen.
Zárszóként a polgármester mindenki-
nek áldott, békés karácsonyt, és bol-
dog új évet kívánt.

Rendeletek, jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szöve-
ge, és a jegyz´́okönyvek is megtalálhatók.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések hatá-
rozatai az ülést követ´́o 15 napon belül el-
érhet´́ok a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

A 2017. decemberi ülés
videofelvétele megtekinthet´́o
a következ´́o Youtobe címen:
https://youtu.be/G1JK5-uP

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2018. JANUÁR

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Januárban 8-án.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Januárban 31-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Januárban
8., 15.,  22., 29.

Emlékezzünk
Életének 86. évé-
ben, 2017 decem-
ber 6-án elhunyt
Bánszky György,
városunk rend-
szerváltás után el-
s´́oként szabadon
megválasztott pol-
gármestere, nyu-

galmazott földmér´́o mérnök. Búcsúzta-
tására december 14-én került sor Balas-
sagyarmaton. Rétságon december 28-
án  a Római Katolikus Templomban
volt emlékére gyászmise.

Nehéz id´́okben kapcsolódott a helyi
politikába. Maga is - mint minden kép-
visel´́o, és az ország megannyi helyi ve-
zet´́oje - ismerkedett a teljesen új m´́ukö-
dés buktatóival. Ezen körülmények kö-
zött is tisztességesen helytállt. Emlékét
meg´́orizzük.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
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Feny´́ofa gy´́ujtés

A feny´́ofák elszállítására 2018 január
6-a utáni gy´́ujtési napon kezdi meg Tár-
saságunk. A gy´́ujtés 2 hétig tart. A gy´́uj-
tés nem biztos, hogy a gy´́ujtési napon
megvalósul, ezért kérjük az ingatlan
el´́ott jól látható helyen a feny´́ofát kint
hagyni szíveskedjenek.

Zöld Híd B.I.G.G. NKft.

Szelektív hulladékgy´́ujtés
Szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekre csak
üvegpalackok elhelyezése lehetséges!

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta álla-
potú papír, m´́uanyag és fém italos dobozok
az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsá-
kokban helyezhet´́ok el kéthetente a hulla-
dékgy´́ujt´́o edények (kukák) helyein. Zsákot
a Zöld Híd szakemberei osztanak ki, kihe-
lyezett telt zsákok helyett újat hagynak a
helyszínen, illetve díjmentesen beszerezhe-
t´́o Rétságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üz-
letben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban és azt követ´́oen:

2018. január 4., 18. csütörtök
2018. február 1., 25. csütörtök
2018. március 1., 15., 29. csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továb-
biakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szige-
teken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´́o el. 

A közrend és a tisztaság meg´́orzése
érdekében ezen helyszíneket a térfigye-
l´́o kamerák rögzített felvételekkel is el-
len´́orizhet´́ové teszik!

Zöld hulladék elszállítás
Április hónaptól lesz

Felhívás!
A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasá-
gi és környezetvédelmi feladatok ellátásá-
ról szóló rendelet alapján az ingatlanok
el´́otti járdák tisztántartását, síkosságmen-
tesítését, hóeltakarítását az ingatlan tulajdo-
nosa, illetve használója köteles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusítá-
si helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-
tani. Az ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasz-
tásáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormány-
zati rendelet alapján folyamatosan szíves-
kedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításá-
ról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati rendelet
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének
20/2017. (XII.18.) rendelete 

a 2018. évi átmeneti gazdálkodás 
szabályairól

A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról Rét-
ság Város Önkormányzat Képvisel´́o-tes-
tülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következ´́oket
rendeli el:
1. § (1) A Képvisel´́o-testület felhatalmaz-

za a polgármestert Rétság Város Ön-
kormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépése napjáig
az önkormányzat költségvetését meg-
illet´́o bevételeknek a hatályos jogsza-
bályok szerinti beszedésére és az el´́oz´́o
évi m´́uködési kiadási el´́oirányzatokon
belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) Az önkormányzat, valamint  költség-
vetési szervei  m´́uködési kiadásainak
finanszírozása havonta legfeljebb az
el´́oz´́o év bázis el´́oirányzatának maxi-
mum az 1/12-e lehet. 

(3) A rendszeres személyi juttatások és já-
rulékok kiadásai a bázis el´́oirányzatá-
nak 1/12-ed összegéig engedélyezhe-
t´́ok, beleértve a cafeteriát is, mindazon
önkormányzati és intézményi dolgozó
vonatkozásában, akik 2017-ben is ré-
szesültek ebben az ellátásban.

(4) Az el´́oz´́o évben teljesített, de a 2018.
évre áthúzódó kifizetések szerz´́odés
szerint teljesíthet´́ok.

(5) A 2018. január, február hónapban reali-
zálódó - 2018. évben meghozott dönté-
sek szerinti - kötelezettségek az átmeneti
költségvetés terhére teljesíthet´́ok.

2. § Az átmeneti költségvetés alapján
folytatott gazdálkodásról el kell szá-
molni, a beszedett bevételeket és ki-
adásokat be kell illeszteni a 2018. évi
költségvetési rendeletbe.

3. § Az átmeneti költségvetés végrehajtása
során az intézmények:

(1) Létszámgazdálkodásaik során kötele-
sek csak a Képvisel´́o-testület által
meghatározott minimális létszámot
biztosítani. A minimális létszám meg-
állapítása során figyelembe kell venni
a megbízásos jogviszonyban, vagy
vállalkozási formában ellátott munka-
kört, munkaköröket, feladatokat is. A
Képvisel´́o-testület valamennyi intéz-
mény vonatkozásában a létszám-sto-
pot fenntartja. Bármilyen ok miatt

megüresed´́o álláshelyet - az alkalma-
zási jogviszonytól függetlenül, pl.: a
megbízási szerz´́odéssel vagy vásárolt
szolgáltatási formában is - csak a Kép-
visel´́o-testület hozzájárulásával lehet
betölteni. A megüresedett álláshelyek
bér- és járulékköltségét zárolni kell,
ezek csak a Képvisel´́o-testület hozzá-
járulásával használhatók fel. A nem
kötelez´́o személyi jelleg´́u kifizetések-
hez - a cafeteriát kivéve - minden eset-
ben a Képvisel´́o-testület hozzájárulása
szükséges.

(2) A költségvetési szervek vezet´́oi felel´́o-
sek az állami támogatásokat, átvett
pénzeszközöket megalapozó adatok
(létszám, stb.) valóságtartalmáért, az
elszámolásokhoz szükséges dokumen-
tumok helyességéért, valamint kötele-
sek az elszámolások alapját képez´́o
nyilvántartásokat, dokumentumokat
naprakészen vezetni.

(3) A pályázatok benyújtásához minden
esetben a Képvisel´́o-testület el´́ozetes
engedélye szükséges.

(4) Az önkormányzat és intézmények ne-
vében szerz´́odést, megállapodást - a
Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár intézmény kivételével - csak
képvisel´́o-testületi jóváhagyást köve-
t´́oen lehet aláírni vagy felmondani. A
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyv-
tár vezet´́oje bármilyen szerz´́odés vagy
megállapodás aláírása el´́ott köteles a vis
major bizottsággal egyeztetni.

4.§ Ez a rendelet 2018. január 1. napon lép
hatályba és Rétság Város Önkormány-
zat 2018. évi költségvetésér´́ol szóló
önkormányzati rendelet hatályba lépé-
sével egyidej´́uleg hatályát veszti.

Heged´́us Ferenc     Dr. Varga Tibor
 polgármester                jegyz´́o

Közlemény
Az NHKV Zrt. közlemenye 

Rétsag város lakóinak

Tisztelt Ügyfelünk!
Adminisztratív probléma miatt a rétsá-

gi számlák hibás adattartalommal kerültek
kiállításra. Így azokat az NHKV Zrt.
sztornózza, hogy azok új, megfelel´́o adat-
tartalommal jussanak el ügyfeleinkhez.
Ezeken a számlákon csökkentett összeg
kerül feltüntetésre. A már befizetett csek-
kek összegét a kés´́obbi számlákban figye-
lembe veszi az NHKV Zrt.

Elnézést kérünk az esetleges kellemet-
lenségekért.
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NAV ablak nyílt a Járási Hivatalban
A Városháza épületében m´́uköd´́o Járási
Hivatal egyre több funkciót biztosít az
ügyeiket intéz´́ok számára. Már nem
csak a Földhivatal, az Okmányiroda, a
Munkaügyi Központ (másik épületben)
tartozik hozzájuk, hanem - más funkci-
ók mellett - 2018. január 2-tól adóü-
gyekben is itt helyben el lehet járni sze-
mélyesen.

Ebb´́ol az alkalomból a Polgármesteri
Hivatal tanácstermében tartottak sajtótájé-
koztatót. Kéri István, a Nógrád Megyei
Kormányhivatal sajtóreferense köszöntöt-
te a megjelenteket és a sajtó képvisel´́oit,
majd átadta a szót a kiemelt vendékeknek,
akik pár gondolatukat és fontos informá-
ciókat osztottak meg a jelenlév´́okkel. Bal-
la Mihály országgy´́ulési képvisel´́o után
dr. Sabó Sándor kormánymegbízott szólt.
´́Ot követte dr. Gál Zoltán a NAV Nógrád
megyei igazgatója, illetve Heged´́us Fe-
renc polgármester.

A tájékoztatók után megtekinthettük
az új irodát. Az elektronikus ügyféltermi-
nálokon már megtalálhatók azok az érin-
t´́ofelüleletek, ahol be lehet jelentkezni
NAV ügyfélként, illetve a másik monito-
ron egyéb információk is kikereshet´́ok.

Az iroda jól felszelert, a célnak meg-
felel´́o korszer´́u számítógépek és perifériák
állnak rendelkezésre. Kérdésre megtud-
tuk, hogy 89 ügytipusban lehet helyben
ügyintézni, és akár bankkártyával ott
helyben befizethetjük a befizetnivalónkat.
A rendszer biztonságáról annyit, hogy az
adatok kétszeresen titkosított biztonságos
hálózaton kerülnek a NAV központi adat-
bázisára, illetve hogy a kezel´́o innen tudja
elérni az éppen ügyintézni érkezett sze-
mély (vagy gazdasági társaság) adatait.

Az új szolgáltatás január 2-t´́ol érhet´́o
el, a kormányablak ügyfélfogadási idejé-

ben. Valóban kedvez´́o lehet´́oség azoknak,
akik eddig személyes ügyintézés végett
Balassagyatmatra, esetleg Salgótarjánba
voltak kénytelenek utazni. 

Ünnepi készül´́odés
Városunk a szokásos díszkivilágításos
ruháját  öltötte  magára  a karácsony
el´́otti hetek hangulatára hangolódva. A
korábbiak mellett új elemek is megje-
lentek, sokak megelégedésére. Az intéz-
mények és civil szervezetek pedig az ad-
venti gyertyagyújtással is készültek a
közös ünnepségre.

Intézmények homlokzatára, villany-
oszlopokra kerültek fel azok a díszvilágí-
tási elemek, amelyeket a város 4 éve szer-
zett be. Már ez is felhívja az erre járók,
vagy az itt él´́ok figyelmét, nagy ünnep
közeledik. A képvisel´́o-testület, és civil
kezdeményez´́ok korábban is igyekeztek
valamivel b´́ovíteni a várakozás eseménye-
it, hangulatát. Ebben az évben két újdon-

ság is jelent´́os el´́orelépést jelentett.
A képvisel´́ok úgy döntöttek, hogy a

civil kezdeményezésként elindított, elég-
gé provizórikus kivitelezés´́u adventi ko-
szorú szép hagyományt teremtett, ezért ér-
demes ezt - önkormányzati forrásból - egy
professzionális installációra cserélni. Így
a m´́uvel´́odési központ el´́ott felállítva való-
ban új, meglep´́oen pompás köztéri alko-
tással találkoznak az arra járók. Nem csak
találkoznak, hanem a sikerét mutatja,
hogy egyre többen készítenek selfit esti
fényben, másféle fényképet emléknek és
közösségi oldalakon megosztásra. (Arról
nem is beszélve, hogy könnyen összeállít-
ható, bontható, a következ´́o években
ugyanilyen módon kihelyezhet´́o.)

Megújult a betlehem is, és méltó teret
találtak elhelyezésére. A korábbi, társa-
dalmi munkában kialakított, a középisko-
la udvarán elhelyezett él´́okép szép kezde-
ményezés volt, de mára elavult, egyre ne-
hezebb volt összeállítani. Szalmabábu fi-
gurái jószándékból születtek, de a város már
szebbet szeretne. Ezért is döntött a képvise-
l´́o-testület egy új betlehemhez ízléses, szép
szobrok, elemek vásárlásáról, és “szálláshe-
lyüknek” a Templomkertben épült fel a bib-
liai istálló. Szépen kivilágítva igazán este, a
templom fénycsóvái között ad valódi fel-
emel´́o érzést, léleknemesít´́o látványt.

A készül´́odés az adventi koszorú gyer-
tyáinak meggyújtásával is kiegészül. A
vasárnapi nap délutánonként, programok-
kal, alkotó munka lehet´́oségével, kézm´́u-
veskedéssel is várták a vendégeket.

    2018. JANUÁR     HANGADÓ    

    6   



Hunyadi Nyugdíjas Klub
A hunyadisok a két ünnep között tartottak
összejövetelt. Lényegesebb hivatalos dol-
gok itt nem kerültek terítékre, januárban
tartanak közgy´́ulést, ezek a kérdések ma-
radnak akkorra. A mostani alkalom inkább
a közös szórakozás szándékával szervez´́o-
dött. Heged´́us Ferenc polgármester mond-

dott köszönt´́ot, és tájékoztatott a pályázati
sikerekr´́ol. Ez alkalommal sem maradha-
tott el a tagok produkciója, verssel, dallal,
kés´́obb egy jelmezes számmal. A megle-
petés ezennel itt is az “ ´́Oszirózsa” új pro-
dukciójának bemutatója volt. És a f´́osze-
rep a zenekaré és a táncparketté volt, mert
eredeti elképzelés szerint is bálként ter-
vezték a napot.

Évbúcsúztatók a Nyugdíjas Klubokban

Városi Nyugdíjas Klub
Rétság legnagyobb létszámú civil közös-
sége, a Városi Nyugdíjas Klub tartotta ez-
évi utolsó összejövetelét az ünnepi díszbe
öltözött m´́uvel´́odési központban decem-
ber 9-én  A program b´́oven tartogatott le-
het´́oséget az évértékelésre, komoly adven-
ti gondolatokra és mókás szórakozásra.

Kotroczó Balázs a klub elnöke kö-
szönt´́oje után összefoglalta az év esemé-
nyeit és beszámolt a szervezet pénzügyi
helyzetér´́ol. Külön kiemelte az önkor-
mányzat támogatását, a m´́uvel´́odési köz-
pont segítségét, valamint a Társadalmi
Kapcsolatok Munkacsoport által nyújtott
hozzájárulást kirándulások és színházlá-
tohgatások szervezéséhez. Mez´́ofi Zoltán
alpolgármester is köszöntötte a megjelen-
teket, és a képvisel´́o-testület nevében ki-
fejezete szándékát a közösség támogatá-
sáról a következ´́o id´́oszakban is.

A kialakult szokás szerint a klub tagjai
verses, zenés produkciókkal készülve f´́o-
képpen a karácsonyi ünnepkört elevenítet-

ték fel. Volt két meglepetés is. Az els´́o a
“Berényi táncosok” nev´́u formáció, akik
retro muzsikára mutattak be a múltban
gyökerez´́o, mai szemmel szórakoztató ko-
reográfiát. A másik meglepetés az ´́Osziró-
zsa Tánccsoport produkciója, ami eleinte
nem is táncnak indult. Egy humoros jele-
netet mutattak be, amely aztán fátyoltánc-
cá változott. De volt betlehemes játék is.

Ahogy telt az id´́o, felszolgálták a va-
csorát, és hát a kialakult hagyományok
szerint, kezd´́odött a klubélet. Zenét a jól
ismert zenekar, Bandi és Józsi szolgáltat-
ta, mindenki örömére.

Ünnepi készül´́odés
A szlovák önkormányzatnál

A Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzata december 2-án tartotta köz-
meghallgatással egybekötött karácsonyi ün-
nepségét az evangélikus imaházban. Ebben
az évben a nyári rendezvények és ez is a 15.
jubileum jegyében szervez´́odtek.

A meghívott vendégeket ünnepi han-
gulattal és terített asztallal várta a nemze-
tiségi önkormányzat csapata. A protokoll
részben Salgai Szilvia elnök beszámolt a
2017. év eredményeir´́ol, melyek megvaló-
sulását több sikeres pályázat is koronázta.
Ezután családias légkör´́u beszélgetés és az
ajándékok kiosztása fokozta az ünnepi vá-
rakozás örömét. Az est fénypontja a cso-
dálatos karácsonyi koncert, melyet a Pi-
lisszentkeresztért Kulturális Egyesület és
a Pilisi család folklórcsapatának m´́uvészi
szint´́u el´́oadása tett emlékezetessé. A kon-
cert a rétsági gyökereire büszke Glück La-
ura tangóharmónika kíséretével és Jan
Machaj gitárzenéjével fokozott ünnepi
hangulatot sugárzott. A több mint 1 órás
koncert üzenete: a szlovák népi örökségi
eredet´́u karácsonyi dalok hangulatának át-
örökítése a XXI. századi kulturális mili´́obe.

A rétsági id´́os szlovákok újabb él-
ménnyel gazdagodva köszönték meg a
számukra szervezett meghitt karácsonyi
ünnepséget. 

Sztruhár Istvánné - Foto Glück Laura 

A Cigány Önkormányzatnál

December 5-én tartotta a Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat Mikulás napi ünnep-
ségét a m´́uvel´́odési központ kistermében.
Igen szép számmal jöttek össze kisebb na-
gyobb gyerekek szül´́ok kiséretében. Mint
ahogy Jónás Páltól az önkormányzat elnö-
két´́ol megtudtuk 53 gyermeket számlál-
nak akik a közösségükhöz tartoznak, ´́oket
hívták meg erre az alkalomra. Télapóváró
dalok éneklését követ´́oen rövidesen meg is
érkezett a mesebeli alak. Helyet foglalt,
majd minden gyermeknek sorban átadta sok
titkot tartalmazó csomagját. Az est hátralév´́o
része klubszer´́u formában folytatódott.
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Biblia bemutató
A rétsági református szórványgyüleke-
zet rendezett bibliakiállítást és ismerte-
t´́ot, a reformáció 500 éves rendezvény-
sorozatához is kapcsolódva.

A m´́uvel´́odési központ kistermében
gyülekeztek az érdekl´́od´́ok december 10-
én délután. Els´́oként a tárlókban látható
könyvek vonzották az érdekl´́od´́o szeme-
ket. Több régi, érzékeny és igen értékes
könyv is kiállításra került. Voltak persze
újabb kiadások is, ezekbe bele is lehetett
lapozni.

Molnár Ambrus református lelkész tar-
tott vetítettképes pezentációval készült be-
mutatót. Több, nem annyira közismert do-
logra hívta fel a figyelmet. Pl. mi a küllönb-
ség a katolikus és a református Biblia kö-
zött. A könyvek könyve - egy valódi könyv-
tár önmagában - több régi írást foglal magá-
ba. A sokak által ismert szent könyv 42
ószövetségi és 27 újszövetségi dokumentu-
mot gy´́ujt egybe. Ebb´́ol az ószövetség vo-
natkozásában a református egyház csak 39-
et ismer el mint isteni ihletés´́u könyv. 

Senior fórum - a boldog id´́oskorért
A Rétsági Járóbeteg-Szakellátó központ-
ban m´́uköd´́o Egészségfejlesztési Iroda
(EFI) egy olyan alkalmat rendezett, ahol
az egészséges életmód volt a f´́o téma. Az
EFI már több éve szervez december hó-
napban afféle évzáró rendezvényt a m´́uve-
l´́odési központban. Idén a id´́os emberek
egészségmeg´́orzése volt a f´́o gondolata a
több helyszínen tartott programnak.

Els´́oként a kiállítóteremben - m´́ualko-
tások gy´́ur´́ujében - került sor a különféle
állapotfelmérésekre, tanácsadásokra, a
csonts´́ur´́uség mérést´́ol egyéb rutin-adat-
gy´́ujtésig (vérnyomás, vércukorszint, test-
tömegindex, stb). Ennek alapján tudnak
tanácsot adni, akár orvosi vizsgálatot ja-
vasolni.

Az el´́otérben egy kézimunka-sarok se-
gített a köztes id´́ot kitölteni, és Filamella
Edit szakért´́o segítségével készíthettek
apróbb darabokat, akár ajándéknak.

Az intézmény kistermében els´́oként
Dr. Tiba Eszter tartott vetítettképes pre-
zentációval kiegészített el´́oadást, “Boldog
id´́oskor” címmel. 

Dr. Bartha Zsófia olyan jógagyakorlato-
kat ismertetett és segít´́oi közrem´́uködésével
be is mutatott, amely gyakorlatok bármikor
elvégezhet´́ok, és sokat segítenek a tartás ja-
vításában, jó légzéstechnikában, és egyálta-
lán abban, hogy az ember ismerje testét és
könny´́u gyakorlattal, gyógyszermentesen is
kezelni tudjon egyes tüneteket.

A következ´́o el´́oadást Szabó Klára tar-
totta, akit´́ol már hallottunk más alkalom-
mal is jó összefoglalókat és tanácsokat
gyógynövény témakörben.

A nap záróprogramja az étkezés volt.
No nem azért mert ennyi id´́o alatt meg-
éhezhettek a résztvev´́ok, hanem mert ez a
programrész - az intézmény egy újabb ter-
mében - is az egészséges életmódot szol-
gálta. Olyan ételek kóstolóra felsorakoz-
tatásával, amelyek sok rostot, vitamint tar-
talmazó növényekb´́ol készültek.

A tényleg nagy gondolatkört felölel´́o
délután valóban fontos témára hívja fel a
figyelmet. Leginkább arra, hogy id´́osebb
korban mindenkinek érdemes figyelni
szervezete változásaira. 

Fakocsi futam
Az ünnepek el´́ott egy kellemes versenyre
került sor az iskola tornatermében. A Rétság
Rider’s Team (RRT) az oktatási intéz-
ménnyel közösen hirdetett versenyt, ami a
megmérettetés izgalma mellett a kreativitás
élményét is kínálta. Autót kellett készíteni,
aminek súlya nem lehet több 100 grammnál,
meghatározottak a méterek és az anyag-
használat is korlátozott. Az ország iskolái-
ban nagy hagyománya van az efféle alkotó
játéknak, Rétságon ez az els´́o alkalom.

A verseny az els´́o óra utáni szünetben
kezd´́odött a szünet el´́otti hét hétf´́ojén. A
különféle járgyányokat a verseny elnöksé-
ge átvette, ellen´́ozizte, hogy a szabályok-
nak megfelel-e.  Több mint 30 autó jelent-
kezett. Majd sorsolás szerint álltak fel a
startra. A futamok egy speciális pályán
zajlottak, amelyen egy olyan indító szer-
kezet volt kialakítva, hogy kéz érintése
nélkül egyid´́oben startolhassanak a járm´́u-
vek. A páros indításból amelyik verda
messzebbre gurult, indulhatott a követke-
z´́o menetben. A végéhez közeledve már
nem egyenes kieséses módon, hanem kör-
verseny-szer´́uen d´́oltek el a helyezések. A
legjobbak érmekkel térhettek haza.

Judo évbúcsúztató
A Rétsági Judo Club már több mint 20
esztendeje m´́uködik városunkban. Az el-
telt id´́o alatt sok-sok fiatallal szerettette
meg a cselgáncs szépségét.  A klub heten-
te tart edzéseket az el´́oz´́o években szépen
felújított “kistornateremben”. Most egy
nyilvános programon mutatták meg az el-
múlt id´́oszakban szerzett tudásukat.

Általában az edzések zártkör´́uek, most
azonban részt vehettek a szül´́ok, családta-
gok, és ezzel a lehet´́oséggel sokan éltek is.
Áfféle évbúcsúztató tornát tartottak. Csuka
Zoltán, a RJC mesteredz´́oje köszöntötte a
résztvev´́oket, a vendégeket. Majd rövid be-
melegítés után sorra hangzottak a japán ve-
zényszavak, melyeket a résztvev´́o gyermek-
ek nagyon jól értettek, és végre is hajtották.
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Pallavicini emléknap
Rétság 1956-os h´́ose Pallavicini Antal, a
vérzivataros id´́okben - parancsra - fel-
s´́opetényi fogvatartási helyér´́ol el´́obb
Rétságra, majd Budapestre szállította
Mindszenty József hercegprímást.
Ezért bebörtönözték, majd 1957. de-
cember 10-én kivégezték.

Rétságon mindig méltóképpen emlé-
kezünk meg a forradalmi eseményekr´́ol és
h´́oseir´́ol. A rétsági katona tragikus halálá-
nak évfordulóján a Hunyadi János Harc-
kocsidandár Baráti Kör kezdeményezte és
szervezte meg, hogy megemlékezés le-
gyen az emlékm´́unél.

A napsütéses, de h´́uvösen szeles id´́ojá-
rás ellenére is számos ember eljött a tisz-
teletadásra. A harangszó és a Himnusz el-
hangzása után Szájbely Zsolt szavalata
következett, majd Jávorka János a baráti
kör elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Ünnepi beszédet Sz´́ucs Béla Albert író
mondott, aki más alkalommal is vendé-
geskedett városunkban. A felkérés nem
véletlen, hiszen személyes tapasztalatai
alapján könyvet is írt Pálinkás-Pallavicini
Antalról. Rétságon szolgált ugyanabban
az id´́oben amikor Pallavicini Antal is.

A méltatást követ´́oen koszorúzásokra
került sor. A Szózat elhangzása és a Taka-
rodó kürthangjai után a rendezvény a m´́u-
vel´́odési központban folytatódott egy sze-
retetvendégség keretében. 

Ovikarácsony
Korábban is beszámoltunk róla, hogy
városunk gyermekintézménye - alka-
lomhoz ill´́o díszítés mellett - mindig
megtartja a kicsinyek számára a jeles
ünnepeket. Így volt ez most is. Decem-
ber 12-én, kedden délel´́ott volt az óvoda
karácsonyi “ajándéka” sok-sok megle-
petéssel.

Nem csak az el´́otérben magasodik a
gazdagon díszített feny´́ofa, hanem a fala-
kon is azonos témájú a dekoráció. De a
csoportszobákban is állnak a kará-
csonyfák. A gyerekek sorra elfoglalták he-
lyüket a néz´́otérszer´́uen berendezett aulá-
ban. A Katicások kivételével, mert mint azt
a pillanatnyi várakozásból, és Szunyogh Ju-
dit óvodavezet´́o szavaiból megtudtuk, ´́ok
készültek m´́usorral a többiek számára.

Egy újabb kis feny´́ofa várt felöltözte-
tésre, amit a játékos körtánc és éneklés
mellett fel is díszítettek. Majd gyertyával
a kézben igazán hangulatos fényesség szí-
nezte boldoggá a körbeállók arcát. A kö-

zös énekléshez el´́obb a gyerekek teljes
csoportja, majd az óvoda dolgozói is kap-
csolódtak. Ezt követ´́oen a gyerekek elvo-
nultak a csoportszobákba, ahol igazi meg-

Mikulásjárat

A város ünnepi hangulatba öltözött már
december els´́o napjaiban. Többféle ad-
venti és Mikulásos program is szervez´́o-
dött. Ebb´́ol egyet emelünk ki.

December 6-án - már több éves hagyo-
mány szerint - a fiatalok szervezésében a
Mikulás körbeutazza a várost. No nem ku-
tyaszánnal, de még csak lóvontatta szán-
nal sem, ugyanis az el´́oz´́o napon a környé-
ket ünnepi fehérbe öltöztet´́o hólepel elil-
lant. Ló viszont volt, kocsi is volt, így az
utazásnak nem volt akadálya.

A program a m´́uvel´́odési központ el´́ott
kezd´́odött, ahol a Mikulás foglalta el trón-
székét fekete kép´́u krampuszok kiséreté-
ben. Majd a gyermekeknek átadta a szá-
mukra készített ajándékot. Szerencsére a
“tarisznya” nem ürült ki, így amikor lovas
kocsira szált, még maradt b´́oven csomag
azok számára akik a m´́uvel´́odési ház el´́otti
alkalomra nem tudtak eljönni. A fogat az
ismert “felvonulási” útvonalon haladt, it-
ott meg-meg állva.

lepetés várta ´́oket. A csoportok kaptak
ajándékokat közös használatra. 

Boldog örömmel vették birtokukba,
kezdték megismerni az újdonságokat,
majd az új játékok b´́uvöletében telt a dé-
lel´́ott további része.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Január 20. szombat

a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Taggy´́ulése

Január 24. szerda, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház Fényes Szabolcs bér-
letének második el´́oadása:
B. Török Fruzsina
Jelenetek két házasságból
(Móricz Zsigmond nyomán)
A Szereposztásból: Vágrándy Aladár -
Koltai Róbert, Juluka - Gyebnár Csek-
ka, Ilonka - Lehel Katalin/Placskó
Emese, Imre - Oroszi Tamás/Pecse-
nyiczki Balázs.
Jelmez: PLATHO, Díszlet: Csúzda
Kitti, rta: B. Török Fruzsina
Rendezte: Koltai Róbert
“Az els´́o felvonásban: Imre, a b´́unügyi
újságíró és felesége Ilonka nehéz korban
kötik össze életüket. Az 1930-as évek de-
rekán járunk, a gazdasági világválság
legnehezebb éveiben, mikor mindenna-
pos az éhezés, nagy a munkanélküliség.
Az ifjú házasok ilyen körülmények között
élnek és küzdenek álmaikért.
A második felvonásban: Vágrándy Ala-
dár tanácsos és neje keserédes története
Móricz Zsigmond talán egyik legérzéke-
nyebb problémafelvetése. Több mint hú-
szévnyi szerelem és egymásra épített élet
után Aladár egy nap különös hangulat-
ban érkezik haza hivatalából szokásos
ebédjére, nem is sejtve, hogy zavartsá-
gának okát felesége, Juluka már minden
porcikájában érzi. A mindennaposnak
induló ebéd hamarosan közös életük for-
dulópontja lesz."
Belép´́odíj: 2.300 Ft

Január 27. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
évnyitó rendezvénye

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2018-ban is sok új könyvvel
várja olvasóit.

A nyitvatartási id´́o és a beiratkozás dí-
ja idén sem változott: 16 év alatti és 70
feletti látogatóink, érvényes pedagógus
igazolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen,
érvényes 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.

El´́ozetes

Február 3. szombat
a m´́uvel´́odési központban
VÖRÖSKERESZTES BÁL

Február 9. péntek
a m´́uvel´́odési központban
az általános iskola
Farsangi bálja

Február 10. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Suli jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
Gerincjóga 18.00-19.00 óráig Vezeti: Ka-

da Anna
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30 Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

19.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Gyermek balett 16.45-17.45ig Vezeti: Ja-

lits Eszter
Alakformáló n´́oi torna 18.30-19.30-ig Ve-

zeti: Béke Viktória
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport 15.00-16.00 Veze-

ti: Putyer Gyuláné
Ovis jóga 16.15-17.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
T´́uzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:

F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes 17.00-

18.00 Vezeti: Simon Katalin
Zúgófa Néptánc Egyesület 19.00-20:30

Vezeti: Simon Katalin

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. 

2018. JANUÁRI m´́usor

Január 26. péntek
15:55 Él´́o közvetítés Rétság Város soron

következ´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol
Január 30. kedd
18:00 Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: 
Jan. 31- Febr. 2. 18:00 és 21:00 órától
Febr. 3-4. 10:00 órától

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör pá-
lyázatot hirdet a vers és prózaírók részére. A
pályázaton korhatár és a témakör megkötése
nélkül, minden alkotó részt vehet. Kizárólag
máshol meg nem jelent írásm´́uuvekkel  le-
het pályázni! Az írásokat digitálisan (CD,
DVD) is kérjük mellékelni. 

A pályázatok terjedelme nem halad-
hatja meg az öt gépelt oldalt. (Word, Ti-
mes New Roman, 12 pont, 1,5 sortáv) A
jeligés pályázatok mellé, zárt borítékban
kérjük mellékelni annak feloldását. A pá-
lyázatból kizárásra kerülnek a kés´́on beér-
kez´́o és a digitálisan nem beküldött, vala-
mint nem a kiírásban megjelent feltételek-
nek megfelel´́o pályam´́uvek. Egy jeligéhez
maximum három írásm´́u tartozhat. Az
írásm´́uvek feladási határideje: 2018. ja-
nuár 31.

Cím: Spangár András Irodalmi Kör
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24. A
legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes
kivitel´́u Spangár András emlékplakettet és
a hozzá járó oklevelet. Az arra érdemes
írásokat megjelentetjük a Kör 2018. évi
antológiájában és a Kör honlapján is.
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Miért nem lehet abbahagyni...?
“Jónak lenni jó” a közmédia december
17-i adása inspirált e cikk megírására.
Tudva lev´́o, hogy városunkban két nagy
taglétszámmal nyugdíjas klub m´́ukö-
dik, egyenként 120-150 f´́ovel. Mondhat-
nánk Rétság egy “öreged´́o” város, de ez
nem így van. 

Az id´́oseknek, de talán a fiataloknak is
kevés olyan hely van, ahol találkozni tud-
nak egy jóíz´́u beszélgetésre, vagy egy kis
szórakozásra, ezért mindenképpen felérté-
kel´́odik a civil szervezetként m´́uköd´́o
nyugdíjasklubok léte, a benne folyó mun-
ka, így a különböz´́o figyelemfelhívó el´́o-
adásokaz eü-i sz´́ur´́ovizsgálatok fontossá-

gára, b´́unmegel´́ozési tanácsok, de hallot-
tunk el´́oadást gyógynövények hasznossá-
gáról, használatáról stb. mindez a klubok
éves programjának szerves része. De szer-
ves része a két klub tagjaiból álló “ ´́Osziró-
zsa” tánccsoport is, amely 2005-ben - azóta
elhunyt Salgainé Erzsike segítségével az ut-
cai szüreti felvonulás megszervezésével állt
össze. Azóta nagy utat tett meg ez a rendez-
vény - ma már a fiatalok vették át a szervezés
nem könny´́u feladatát. Még ugyan ebben az
esztend´́oben év végi rendezvényen énekkel
és tánccal szórakoztattuk magunkat. 

Azóta megtanultunk 15 féle “m´́usorszá-
mot” (benne táncokat, paródiákat), amivel
már nem csak a klubban szerepeltünk, szí-
vesen eljárunk a környez´́o falvak rendezvé-
nyeire - falu nap, Roma nap, május 1., szü-
reti felvonulások stb. Az idén 25 fellépést
vállalt a csoport. Eljutottunk az országos KI-
MIT TUD dönt´́ojéig, de részt vettünk a cser-
kesz´́ol´́oi Nyugdíjas találkozón, Szolnokon 2
napos Nyugdíjas “Strand” fesztiválon, Kis-
térségi Nyugdíjas találkozón itt Rétságon,
de több városi rendezvényen is ott vagyunk,
ahol igény van rá segítünk, akár m´́usorral,
akár pl. gyermeknapra közel 500 db pala-
csintát sütöttünk. 

Nyitvatartás
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

Rendezvények függvényében ett´́ol el-
tér´́o id´́opont  lehetséges.

Balassagyarmaton az Id´́osek Otthoná-
ba két alkalommal is meghívtak bennün-
ket, ahová saját készítés´́u süteményt is vit-
tünk, nagy örömet szerezve az ott lakók-
nak, ápoltaknak, hisz Rétságról is többen
élnek illetve ápolják ´́oket az otthonban.
Ilyenkor velünk együtt énekelnek “táncol-
nak” hisz képesek járókerettel felállva ze-
nére mozogni, vagy kerekes székkel “kör-
táncot járni”. Ez számukra is nagy él-
mény, mindig meger´́osödik bennük a hit,
érdemes tovább csinálni és nem abba-
hagyni a táncot.

Ugyanezt tapasztaltuk a látássérültek-
nél is, akiknél szintén visszatér´́o meghí-
vottak vagyunk így december hónapban.
Ráadásul az ottani rendezvényt tánccso-
portunk egyik tagja szervezi meg - Salga-
iné Marika már évek óta. Velük való talál-
kozás is mély érzelmeket vált ki bel´́olünk,
az ´́o ölelésük, simogatásk, kedves szavaik
is hajtanak bennünket tovább-tovább.

Az id´́o múlásával mi is egyre kevesebb-
re vagyunk képesek, sokkal több empátiára,
szeretetre van szükségünk egymás iránt.

Nem egyszer´́u nyugdíjasnak lenni.
“Megettük már a kenyerünk javát” - szok-
tuk mondani - de hiszen mindig van “új
kenyér” akik majd folytatják a megkez-
dett munkát! Mi meg örüljünk annak,
hogy lehet´́oségünk van eljárni a klubba.

Azt gondolom legyél inkább “szép ko-
rú” - mint egy zsörtöl´́od´́o öregasszony -
mert így is lehet “Jónak lenni”!

Kívánunk mindenkinek a nyugdíjas
klub vezet´́osége nevében sikerekben gaz-
dag, boldog új esztend´́ot!

Bognár Lajosné
az “ ´́Oszirózsa” tánccsoport tagja
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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. 

További hirdetési lehet´́oséget kínálunk
a Rétsági Televízió napi 24 órás képújság
felületén is.

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: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
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. 

Apróhirdetés

Termel´́oi méz eladó! Kotroczó Balázs,
Rétság, Mez´́o út 4. Telefonszám: 06-35-
350-282, 06-20-4282-480

Városkarbantartási munkálatok 2. 
A képvisel´́o-testület 2017. márciusi ülé-
sén hagyta jóvá a városkarbantartási
feladatokat felsoroló tervet. El´́oz´́o lap-
számunkban beszámoltunk pár elvég-
zett munkáról. Most újabb két megva-
lósult fejlesztésr´́ol adunk hírt.

Igen fontos munka tulajdonképpen a
tervezet egy kés´́obbi kiegészítésével való-
sult meg, melyet a Pénzügyi és Városüze-
emltetési Bizottság javaslatára rendelt
meg a testület. Az ÉMÁSZ megkötött
szerz´́odés ellenére nem készítette el a
Laktanya utca közvílágítását, ezért a város
annak idején ideiglenes kialakítással biz-
tosította az út megvilágítását. (Különös te-
kintettel arra, hogy jobb oldalon járda

nem lévén, a gyalogosforgalom - olykor
babakocsival, mozgáskorlátozott járm´́u-
vel - is az úton történik.) A hét éve kirakott
fényforrások id´́oközben meghibásodtak.
A képvisel´́o-testület végleges megoldás
érdekében megbízott egy vállalkozót, aki
új oszlopok beépítésével korszer´́u LED
fényforrásokkal, tartós megoldást terem-
tett az útszakasz megvilágítására, amely
így a korábbinál hosszabb részt tesz gya-
log is biztonságosan közlekedhet´́ové. A
képeken is látszik, hogy a fénycsóvák egy-
beérnek, folyamatos és er´́oteljes fényt biz-
tosítva az adott útszakaszon. Ráadásul taka-
rékosan, hiszen ezen világítás költségét a
város fizeti, nem közvilágítási tarifával.

A polgármesteri hivatal f´́utéskorszer´́u-
sítése is tevezve volt. Rendkívül id´́oszer´́u-
nek mondható ennek elvégzése nem csak
azért, mert már igencsak elöregedett csö-
vek, radiátrok, elavult kazánnal szolgálták
az épület h´́oellátását, hanem azért is, mert
az épületbe költözött Járási Hivatal önálló
f´́utést alakított ki, leválva a korábbi közös
kazánházról. A munkát helyi vállalkozó
nyerte el, aki 3 jelentkez´́o közül a legjobb
ajánlatot adta. Persze ma már egy kazán-

cserénél nem szénporos, füstös helyiség-
ben, hatalmas öntöttvas szerkezetre kell
gondolni. Az új kazánok könnyedén elfér-
tek az emeleti teakonyha falán, s´́ot még egy
esztétikus burkolatot kapva szép szek-
rénynek néz ki, bármikor lehet´́ové téve a
kezelést, a javítást. Erre nemigen kell szá-
mítani, mert a legkorszer´́ubb, önszabályozó
berendezés került beépítésre. Egyben kicse-
rélésre kerültek a polgármesteri hivatal terü-
letére es´́o vezetékek és radiátorok is.

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!

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeret-
nénk, ha minél többen vállalkoznának
arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal
jelentkeznének a Hangadó hasábjain. 

A szerkesztés során egyetlen rende-
z´́oelvet tartunk fontosnak magunk szá-
mára, mégpedig azt, hogy az írások
Rétságról szóljanak, az itt él´́ok számára
íródjanak. Tájékoztatásul közöljük:
lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát
kedvet érez arra, hogy egy-egy téma
megírásával gazdagítsa a Hangadó szá-
mait. ragadjon tollat!
      Legyen a munkatársunk!
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