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Kistérségi Nyugdíjas Találkozó
Rétságon minden ´́osszel tartanak egy ren-
dezvényt, ahol a járás nyugdíjas klubjai
adnak randevút egymásnak. Ebben az év-
ben már 9. alkalommal. 

A rendezésre legjobban alkalmas intéz-
mény Rétságon van, ezért az a hagyomány,
hogy a gesztor szerepét a Városi Nyugdíjas
Klub tölti be, de a vendéglátást, a rendezést,
az el´́okészítést mindig más-más település
vállalja fel. Idén Tolmács és N´́otincs klubjai
várták a vendégeket.

A színházteremben Bornemissza Sándor-
né bevezet´́o szavai után polgármesterek kö-
szöntötték a megjelenteket. Heged´́us Ferenc
polgármester külön kiemelte, hogy tisztelje
mindenki az id´́oseket, és hogy nem akar Rét-
ságon id´́osek otthonát létesíteni.

A köszönt´́ok után két részben elkezd´́odött
az a m´́usorösszeállítás, amelyben a környez´́o
településekr´́ol érkez´́o klubok képviseletében

hangzottak el versek, dalok, táncjelenetek.
Rétságot a Csillagvirág Táncegyüttes, és Kö-
vi Flóra képviselte. Félid´́oben  volt egy szü-
net. Itt a vendéglátó klubok (Tolmács, N´́o-
tincs) tagjai által készített szendvicsekkel, sü-
teményekkel kínálták meg a vendégeket. A
szünet után újabb fellép´́okkel folytatódott a
gálaprogram.

Az est sztárvendége ezennel Buváry Lívia
volt, aki m´́uvésztársaival (Zongorán kísért:
Tarnai Ágnes, aki énekesként is bekapcsoló-
dott az el´́oadásba) valamint Siklós Tiborral
operett-dalokkal szórakoztatta a közönséget.
Igazán nagy sikerrel, sorozatos vastapssal kí-
sérve. Itt is megemlítjük  hogy egy hét múlva
ismét nálunk vendégeskedett Buváry Lívia.
Gy´́ori Szabó József emlékére rendezett esten
lépett fel többedmagával, és él´́o cigányzene-
kar kíséretével. (Az emlékestr´́ol beszámolónk
az 5. oldalon olvasható.)
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Városházi tudósítások

Szeptember 5-én soron kívüli testületi
ülésre került sor, amelyen 6 napirendet
tárgyaltak a képvisel´́ok. Az ülésen min-
den képvisel´́o részt vett. A napirendre
kerül´́o témákat el´́ozetesen a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság megtár-
gyalta. A döntéseket a testület egyhangú
szavazással hozta meg.

Els´́o napirend a Településképi
Arculati Kézikönyv és a hozzá
kapcsolódó rendelet véleménye-
zési példányának bemutatása
volt, amelybe a meghirdetés óta
beérkezett vélemények beépítés-
re kerültek. Az ülésen részt vett a
tervez´́o. A testület 7 igen szavazattal
elfogadta a dokumentumokat, így
azok véglegesítve a következ´́o képvi-
sel´́o-testület elé kerülhetnek jóváha-
gyásra.
Korábban pályázott a képvisel´́o-testü-
let a Magyar Falu programban az óvo-
dai játszótér és udvar fejlesztésére.
Most két újabb célterületre való jelent-
kezést szavazott meg a testület a pá-
lyázat kapcsán. Egyrészt egy ágaprító
gép beszerzésére, másrészt a temet´́o-
ben útjavítások és új urnafal megépí-
tésére nyújt be pályázatot a testület.
Szociális t´́uzifa juttatására pályázott a
testület. A mostani döntéssel a testület
elfogadta az árajánlatot és a szállí-
tással kapcsolatos szerz´́odést a fát
szállító erdészettel.
Következ´́oként a 180/2019.(VIII.30.)
számú határozat módosítása szerepelt
napirenden. A KRESZ-parkban létesü-
l´́o vízcsap helyett ivókút kerül meg-
építésre. A testület ezt a határozatot is
elfogadta.
A Zöld város programhoz kapcsolódó-
an, de nem pályázati pénzb´́ol biztosí-
tani kell a majdan létesül´́o piac áram-
ellátását, olyan teljesítményre, ami
hosszú távon is megfelel. Ehhez a
munkához kért a kivitelez´́o bontási en-
gedélyt a képvisel´́o-testülett´́ol az érin-
tett útszakaszra. A testület az enge-
délyt megadta azzal, hogy a munkála-
tok a lehet´́o legrövidebb ideig akadá-
lyozzák az üzletek m´́uködését, illetve
az eredeti állapot legyen teljeskör´́uen
visszaállítva.
Simon Katalin néptáncoktatót egy ko-
rábban kötött megállapodás alapján
Nagyoroszi Község Önkormányzata
közalkalmazottként alkalmazta, a
költségeket pedig  a nagyoroszi és a
rétsági önkormányzat közösen fedez-
te. Tekintettel arra, hogy Simon Kata-

lin szeptember 1-t´́ol f´́oállású munkavi-
szonyt létesített a Balassagyarmati
Tankerülettel, és a továbbiakban a
Rétsági Általános Iskolában dolgozik,
közalkalmazotti jogviszonya Nagy-
oroszi Önkormányzattal megsz´́unt,
ezért Nagyoroszi Önkormányzata fel-

mondta  Rétság Város Ön-
kormányzatával kötött koráb-
bi megállapodást. Ezt a testü-
let tudomásul vette. (A nép-
táncoktatás további támoga-
tására a szeptemberi 27-i
ülésre kerül benyújtásra el-
´́oterjesztés.)

Szeptember 24-én a Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottság (PVB) ülését kö-
vet´́oen soron kívüli testületi ülésre ke-
rült sor. Az ülésen minden képvisel´́o
részt vett.

A Piactéren, a Piac udvar el´́otti vil-
lanyoszlop áthelyezésére kért áraján-
latokat a testület. Egy cég küldött aján-
latot, az OMEXOM Kft. A testület az
ajánlatot elfogadta, a pénteki ülésig
szerz´́odés-tervezetet kell bekérni.
Következ´́o napirend a Váci Útépít´́o
Kft. kérelme fakivágásra. Azért ter-
jesztették be, mert a Rózsavölgyi út
2-8. ház el´́otti parkoló és parkrendezé-
si munkákat a jelenlegi növények nem
teszik lehet´́ové. A terület felújítási ter-
vében egyébként új növények telepíté-
se is szerepel. A testület a hozzájáru-
lást megadta.
Zöld város pályázattal kapcsolatban a
Közbeszerzési Bizottság javaslatát tár-
gyalta a képvisel´́o-testület. Szabályos
nyílt közbeszerzés került kiírásra a tel-
jes projekt 3 részre bontásával. Külön
a Piac építésére, mint magasépítés, kü-
lön a parképítésre, és külön az útépíté-
si munkákra. (A kiírás nem zárta ki,
hogy amennyiben megfelelt a feltéte-
leknek generálkivitelez´́o jelentkez-
zen.) Két részterületre érkezett a tör-
vényeknek megfelel´́o számú és érvé-
nyes pályázat. A piac építésére és a
parkolók, járdák kivitelezésére. A
Közbeszerzési Bizottság azt javasolta
a testületnek, hogy a két érvényes pá-
lyázati rész tekintetében hirdessen
eredményt, a 3. részre - zöldterület fej-
lesztés - pedig új pályázatot kell kiírni.
A képvisel´́o-testület a két munkarész
tekintetében a legjobb pontszámot el-
ért vállalkozásokat jelölte meg gy´́oz-
tesnek, a második pontszámot elérte-
ket pedig 2. helyezettnek. A 3. munka-
terület tekintetében új közbeszerzési

pályázatot kell kiírni, melyre a közbe-
szerzési szakért´́o megbízást kapott.
Ezt a határozati javaslatot a képvisel´́o-
testület egyhangúlag elfogadta.
Munkaterv szerinti szeptemberi ülésre

27-én, pénteken került sor. Ez a tanács-
kozás egyben a cikluszáró képvisel´́o-
testületi ülés is volt, hiszen a választásig
továbbiak tartását már nem tervezik.
Az ülésen minden képvisel´́o részt vett.
Összesen 23 téma került napirendre. A
döntések nagy többségét egyhangú 7
szavazással hozták az ett´́ol eltér´́ot jelez-
zük.

A napirendek jóváhagyása el´́ott Varga
Dávid Géza szóbeli el´́oterjesztésként
napirendre javasolta, hogy az Általá-
nos Iskola két dolgozója jutalomban
részesüljön. Dr. Szájbely Ern´́o, a PVB
elnöke elmondta, hogy az érvényes
helyi jogszabály alapján olyan el´́oter-
jesztés nem tárgyalható, amit az ille-
tékes bizottság el´́ozetesen nem tár-
gyalt meg. Erre egyébként lett volna
lehet´́oség, mert más napirendek szabá-
lyos felvételére tekintettel az ülés el´́ott
is ülésezett a PVB, ahol Varga Dávid
Géza is jelen volt, de ott nem jelezte
javaslatát. A testület 2 igen szava-
zattal, 1 nem és 4 tartózkodás mellett
a PVB tárgyalás elmaradása miatt sza-
bálytalanul javasolt indítványt nem
vette napirendre.
Els´́oként a településkép védelmér´́ol
szóló helyi rendelet és a Településképi
Arculati Kézikönyv véglegesített vál-
tozatának elfogadására került sor. Dr.
Szájbely Ern´́o PVB elnök összefogla-
lójában elhangzott, hogy ez a doku-
mentum sok és alapos munkával ké-
szült. Iránymutató lesz a jöv´́oben a vá-
rosképet érint´́o építkezéseknél, közte-
rek kialakításánál. A jóváhagyott do-
kumentumok elérhet´́ok az internetes
honlapokon.
Következ´́o napirendként a 2019-es
költségvetés módosítására került sor.
Itt f´́oleg olyan változások átvezetésé-
r´́ol volt szó, amelyeket a képvisel´́o-
testület korábbi határozatokban már
eldöntött, és amelyeknek költségvetési
kihatása van. Ezek kerültek be az új
egységes szerkezetbe. A rendelet mó-
dosítását Heged´́us Ferenc polgármes-
ter nyújtotta be. A szavazásnál 5 kép-
visel´́o igen szavazatával elfogadta a
testület a költségvetési rendelet módo-
sítását, Heged´́us Ferenc és Varga Dá-
vid nemmel szavazott.
A DMRV nyújtotta be a 2020-2034.
évi gördül´́o fejlesztési tervét, a vízi-
közm´́u hálózat fejlesztésére, illetve
karbantartására. A testület a tervet el-
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fogadta. A határozat szerint az önkor-
mányzat nem tervez fejlesztést, de
szükség esetén a terv módosítható.
A F ´́OKEFE Kft. nyújtott be egy kérel-
met, melyben kérik a szerintük rossz
állapotban lev´́o kazán cseréjét a Temp-
lom u. 8. szám alatti, általuk bérelt in-
gatlannál, továbbá a velük kötött bér-
leti szerz´́odés módosítását. A testület
úgy döntött, hogy a kazán m´́uszaki fe-
lülvizsgálatát saját hatáskörben kíván-
ja elvégeztetni, a bérleti szerz´́odés mó-
dosításáról pedig egyeztetés lefolyta-
tása szükséges.
Az Országos Ment´́oszolgálat a volt
laktanya területén kért lehet´́oséget 4
parkolóhely kialakítására az épül´́o
ment´́oállomáshoz. Mint ismeretes, az
önkormányzat kijelölte a ment´́oszol-
gálat által kért területet az általuk
meghatározott nagyságban. Jelenleg a
tervek nem ismertek, nem tudni, hogy
az épület a telken pontosan hol helyez-
kedik el. A testület végül egyhangú
szavazással úgy döntött, hogy bizto-
sítja a 4 parkolóhely lehet´́oségét, ame-
lyet a kés´́obbi tervegyeztetések során
kell kijelölni.
A következ´́o el´́oterjesztés is a ment´́o-
állomás létesítésével volt kapcsolatos,
az építési engedélyezési eljáráshoz
ugyanis tulajdonosi hozzájárulás szük-
séges. A testület a hozzájárulást meg-
adta..
A Rétsági Polgár´́or Egyesület nyújtott
be megállapodás tervezetet, melyben a
költségvetésben számukra megterve-
zett 600.000 Ft-os támogatás konkrét
felhasználására tettek javaslatot. Eb-
ben legnagyobb tétel a kamerarend-
szer fejlesztése és kisebb rész az egye-
sület m´́uködésével kapcsolatos kiadá-
sok. Heged´́us Ferenc polgármester itt
is megköszönte a polgár´́orök áldozatos
munkáját. A testület a megállapodást
egyhangúlag megszavazta.
Egyedi kérelem érkezett a Település-
rendezési eszközök (Rendezési terv)
módosítására a Holhós és Társa Kapu-
technika Kft. részér´́ol. A kérelem lé-
nyege, hogy a Rózsavölgyi út 10.
szám alatt lev´́o épület b´́ovítését szeret-
né a vállalkozás megvalósítani.  Err´́ol
a témáról hosszabb vita alakult ki,
mert a benyújtott kérelemb´́ol nem de-
rül ki, hogy milyen épület létesülne, és
abban milyen tevékenység folyna, így
az el´́oterjesztés nem tartalmazott elég
részletet a döntéshez. A Rendezési terv
módosítása folyamatban van, azt a ter-
vez´́o készíti, és ennek lesz lakossági
véleményezési szakasza is. Hangsú-
lyosan elhangzott továbbá, hogy az

érintett épületben, illetve közvetlen
szomszédságában lakások vannak,
amelyekben állampolgárok élnek, az ´́o
véleményük kikérése is fontos az adott
ügyben. A témához a megyei f´́oépítész
is írt szakvéleményt. A PVB-nek volt
alternatív javaslata, mely szerint a
végleges döntést az említett részletek
- tervezett épület, tevékenység jellege,
a lakók véleménye -  megismerése
után lehet majd hozni. A szavazásban
azonban a polgármester az eredeti ja-
vaslatot tette fel szavazásra, mely sze-
rint ezen részletek ismerete nélkül
azonnal döntsön a testület a kért mó-
dosításról. Ezt a javaslatot 2 f´́o szavaz-
ta meg, 1 f´́o nemmel szavazott és négy
f´́o tartózkodott. (Tehát nem lett elfo-
gadva) A PVB javaslatát, az el´́ozetes
egyeztetés utáni ismételt napirendre
t´́uzésr´́ol 4 képvisel´́o igen szavazatával,
3 nem ellenében fogadta el a testület.
A következ´́o el´́oterjesztés is nagy vitát
váltott ki. Az el´́oterjesztés szerint a
képvisel´́o-testület építsen az iskola ud-
varában konténerekb´́ol összeállított ét-
kez´́ot. Az el´́oterjesztés további részle-
teket nem tartalmazott. A PVB ülés
vitájának összefoglalójában elhang-
zott, hogy a jelenlegi étkez´́o más he-
lyen való m´́uködése már több alka-
lommal, többféle variációban szere-
pelt a testület el´́ott, különféle igények
merültek fel, amelyekhez a képvisel´́o-
testület mindig támogatólag állt hozzá.
Legutóbb száznál több aláírással azt
kérték a szül´́ok, hogy a volt “Faház”
kerüljön átadásra erre a célra. A testü-
let ennek el´́okészítését megkezdte,
megállapodott a sport egyesülettel,
hogy milyen feltételek mellett monda-
nak le az épületr´́ol. Továbbá kiegészít´́o
képvisel´́oi javaslatokra olyan megol-
dás is kirajzolódott, hogy egy olyan
létesítményt építene a területen a vá-
ros, amely egyben civil szervezetek
házaként, illetve rendezvényteremként
is funkcionálhatna, és a különböz´́o
klubok és más nagylétszámú szerveze-
tek, csoportok rendezvényeinek is
helyt adhatna. Erre érkezett egy újabb
aláírásgy´́ujtés és el´́oterjesztés a Szül´́oi
Munkaközösségt´́ol, hogy nem a már
el´́okészítés alatt álló állandó épület-
ben, hanem az iskola udvarában ideig-
lenes konténerépületben oldja meg a
város az étkez´́o gondját. A testületi vi-
tában elhangzott, hogy hasonló kezde-
ményezés van Szendehelyen. Képvi-
sel´́o elmondta, hogy ´́o járt a szendehe-
lyi létesítményben, ami még nincs be-
fejezve, nincs ÁNTSZ engedélye, de a
méretét tekintve a rétsági tervezett lét-

szám befogadására nem is alkalmas.
Más hozzászóló azt er´́osítette, hogy
nem ideiglenes, hanem végleges meg-
oldást kell választani, lehet´́oleg olyat,
ha  már a város erre sok pénzt áldoz,
ami többfunkciós lehet. A végleges
döntés el´́ott a konténerépület létesíté-
sének részleteit, helyét, költségeit is
meg kell ismerni. A PVB javaslata sze-
rint a képvisel´́o-testület támogatja az
étkezde kialakítást, de azt a gyerme-
kek számára legjobb változat megtalá-
lásával kívánja megoldani, ezért jelen-
leg ügydönt´́o határozat nem hozható.
A bizottsági ülésen jelen volt Nagyhá-
ziné Bacsa Mónika, az iskola igazga-
tója, valamint a szül´́oi munkaközösség
képvisel´́oje. Az igazgatón´́o megkö-
szönte a képvisel´́o-testület hozzáállá-
sát, és támogatta, hogy a végleges
döntés csak több részlet megismerése
alapján szülessen. Itt is két szavazás
volt, mert indítvány került el´́oterjesz-
tésre, hogy a konténer étkezde létesí-
tésében azonnali döntés legyen. Ezt a
testület 2 igen szavazattal, 2 nem elle-
nében, 3 tartózkodással nem fogadta
el. Azt a változatot, mely szerint a tes-
tület támogatja az étkezde létesítését,
de a legjobb megoldás megtalálásához
további információk és részletes ada-
tok szükségesek, 5 f´́o szavazta meg.
Heged´́us Ferenc és Varga Dávid nem-
mel szavazott.
Mez´́ofi Zoltán alpolgármester ter-
jesztette el´́o, hogy a Társadalmi Kap-
csolatok Munkacsoporthoz egy támo-
gatási kérelem érkezett. A Városi
Nyugdíjas Klub színházlátogatását
egyhangú szavazással támogatta a tes-
tület és 145.000 forintot biztosított a
szabályzat szerinti hányad figyelembe
vételével.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót a testület
vita nélkül elfogadta. PVB ülésen
hangzott el, hogy a polgármester ki-
vette-e a szabadságát? Válasz az volt,
hogy még nem, de ki fogja venni.
A polgármester két ülés között végzett
munkájáról írásbeli el´́oterjesztést nem
nyújtott be. Tevékenységét szóban is-
mertette, amelyben a pályázati projek-
tekkel kapcsolatos intézkedéseket so-
rolta fel. Tájékoztatott, hogy a város-
ban terjed´́o b´́uz kivizsgálása jelenleg a
F´́ovárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságnál van, akik a vizsgálatot nem
biztos, hogy a 30 napos határid´́on be-
lül be tudják fejezni. Tájékoztatásként
elhangzott, hogy a Kossuth utca elején
az út beszakadást a PENTA garanciális
munkaként elvégzi, és a munkát rövi-
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desen elkezdik. Elhangzott tájékoztató
a Szabadság koncertr´́ol. (Részletek a
Rétsági Kalauzban a 10. oldalon.)
A polgármester tájékoztatott az Elekt-
ronikus hulladékgy´́ujtésr´́ol, ami októ-
ber 5-én délel´́ott kerül sorra.
A tájékoztatót a testület szavazás nél-
kül tudomásul vette.
Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) el´́o-
z´́o években is kötött szerz´́odést a M´́u-
vel´́odési Központtal teremhasználatra,
valamint hirdetésre a Rétsági Televízi-
óban. A 2019. évre vonatkozó megál-
lapodást a testület elfogadta.
A M´́uvel´́odési Központ benyújtotta
azokat a szerz´́odéseket, amelyek a
Szüreti felvonulás és rendezvény lebo-
nyolításához szükségesek. Ez az el´́o-
terjesztés 5 f´́o képvisel´́o igen szava-
zatával került elfogadásra. Két f´́o
nemmel szavazott.
A M´́uvel´́odési Központ másik szerz´́o-
dése a FOGI Színház el´́oadására vo-
natkozott, amely elfogadásra került.
Október 27-én ismert színészekkel ke-
rül színre “Az asszony körbejár” (kéz-
r´́ol kézre) cím´́u bohózat. A szerz´́odést
a testület elfogadta. 
Ugyancsak  a  M´́uvel´́odési Központ
el´́oterjesztésében szerepelt terembér-
leti szerz´́odés egy újabb angol nyelv-
tanfolyam indítására. A benyújtott
szerz´́odés elfogadásra került.
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület nyújtott
be kérelmet, melyben kérték, hogy
Rétság Város Önkormányzata támo-
gassa a továbbiakban is Simon Katalin
néptáncoktató tevékenységét. Annak
érdekében, hogy a Rétságon nagyon
népszer´́u és sokak által igényelt nép-
táncoktatás továbbra is folyamatos le-
gyen, olyan javaslattal élt az egyesü-
let, hogy az önkormányzat támogassa
az egyesületet, és ´́ok fizetnék a tánc-
oktatót. A PVB ülésen - a tevékenység
fontosságának elismerése mellett - meg-
fogalmazódott egy másik javaslat, mely
szerint Simon Katalin táncoktatót olyan
módon támogassa a város, hogy az erre
vonatkozó szerz´́odés megkötése után,
egyéni vállalkozóként, havonta számlát
nyújt be az önkormányzatnak, havi brut-
tó 200.000 Ft értékben. Az err´́ol szóló
szerz´́odést 2019. szeptember 1-t´́ol -
2020. június 30-ig terjed´́o id´́ore a testü-
let megszavazta.
Dr. Varga Tibor jegyz´́o nyújtott be el´́o-
terjesztést a címerhasználati rendelet
egy tételének módosítására, tekintettel
arra, hogy az 1997-ben megalkotott
rendelet értelmezése nem egységes az
önkormányzati választáson induló je-
löltek részére. A mostani módosítás

megengedi, hogy az érvényesen nyil-
vántartásba vett jelöltek kampány-
anyagain használhatják a város címe-
rét. Ez a javaslat elfogadásra került.
Elektronikai hulladékok gy´́ujtésér´́ol,
átvételér´́ol szóló szerz´́odést a testület
elfogadta. Ennek keretében a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. partnercége
rendez elektronikus hulladékgy´́ujtést
Rétságon október 5-én, szombaton, 8-
12 óra között. Itt bontatlan elektroni-
kai berendezések adhatók le.
A képvisel´́o-testület pályázott a “Sza-
badságkoncert” sorozat helyi rendezé-
sére, amelyen 7,8 millió forintot nyert.
A több fellép´́o együttest felvonultató
nagyszabású szabadtéri koncertre ok-
tóber 22-én kerül sor. A rendezvény f´́o
szervez´́oje Juhász Dominika, akinek a
szerz´́odését a képvisel´́o-testület elfo-
gadta.
A testület 3 árajánlatot kért be a Piac
udvar el´́ott (Gálker sarok) lév´́o beton
villanyoszlop áthelyezésére, mert az
jelenleg is baleseti forrás, a kés´́obbiek-
ben pedig az új piac megközelítését
teszi lehetetlenné. Ez a munka ugyan
a Zöld Város pályázathoz kapcsoló-
dik, de az önkormányzatnak saját for-
rásból kell fedeznie. Az ajánlatkérésre
az OMEXOM Magyarország Kft. je-
lentkezett. A cég által benyújtott terve-
zési szerz´́odés elfogadásra került.
A KOVATERV Kft. kérelmet nyújtott
be két szerz´́odésével kapcsolatban. Az
egyik a Települési Arculati Kézikönyv
tervezési szerz´́odés teljesítési határi-
dejének módosítása. A testület a mó-
dosítást elfogadta. A másik a Rózsa-
völgyi út 2-8. el´́otti területrendezés
tervez´́oi munkáira vonatkozó szerz´́o-
dés jóváhagyása. A testület a szerz´́o-
dést jóváhagyta.
Egyebek napirendi pont keretében
Kotroczó Balázs felvetette, hogy az
október 23-i ünnepséget lehetne a 22-
én rendezett ünnepi “Szabadság kon-
certtel” együtt tartani. Ebben a testület
nem döntött, a döntést majd az új tes-
tület, a m´́uvel´́odési intézménnyel
egyeztetve fogja meghozni.
Mez´́ofi Zoltán - több helyi lakos meg-
keresése alapján - felvetette, hogy a
MOL kút mellett létesül´́o buszmegál-
lónál az autóbuszok megállnak-e
majd, hiszen a projekt megkezdése
el´́ott menetrendi egyeztetés nem volt.
Jelenleg nem tudni, hogy mikortól és
mely buszok fognak ott megállni.
A polgármester ismertette azt a kitün-
tetést, amelyet Dr. Katona Ern´́o kapott
a szeptemberi megyenapon, ahol  Sal-
kaházi Sára emlékplakettet vehetett át.

A polgármester külön kitért a Rétság-
Net kistérségi hírportálon megjelent
lakossági hozzászólásokra, amivel
nem értett egyet.
Tekintettel arra, hogy ebben az önkor-
mányzati ciklusban ez volt az utolsó
tanácskozás, a polgármester köszöne-
tet mondott a képvisel´́oknek a pozitív
döntésekért, és megköszönte vala-
mennyi, a közös munkában közrem´́u-
köd´́onek a tevékenységét.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülése októberben az új testület
alakuló ülése függvényében kerül kit´́u-
zésre.

Munkatervben tervezett napiren-
dek: 1) Az önkormányzat Szervezeti és
M´́uködési Szabályzatának felülvizsgá-
lata El´́oterjeszt´́o: polgármester. 2) A
Képvisel´́o-testület 2019. évi munkater-
vének felülvizsgálata (Opció) El´́oter-
jeszt´́o: polgármester. 3) Beszámoló helyi
adók és egyéb követelések állományáról,
behajtásuk helyzetér´́ol El´́oterjeszt´́o: pol-
gármester. 4) Beszámoló a testület lejárt
határidej´́u határozatainak végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekr´́ol El´́oterjeszt´́o: polgármester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2019. OKTÓBER
Polgármester és alpolgármester fogadó-

órája az alakuló képvisel´́o-testületi
ülés id´́opontja és az SZMSZ módosí-
tás függvényében.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Októberben
7., 14., 21.,   26.

Rendeletek, jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel ´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szer-
kesztett szövege, és a jegyz´́okönyvek is
megtalálhatók.

A 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 Önkormány-
zat fejezetben.

A 2019. szeptemberi
ülés videófelvétele megte-
kinthet´́o a következ´́o Youtube címen: 
https://youtu.be/JiH2FsVUnL4
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Nótakoncert - Gy´́ori Szabó József emlékére
A méltán kedvelt, kiváló nótaénekes,
Gy´́ori Szabó József gyakran lépett fel
környékünkön is. Ennél azonban er´́o-
sebb szál is kötötte Rétsághoz. Közeli
családtagjai élnek itt, éppen ezért 8 év-
vel ezel´́ott, amikor végleg elhagyta a föl-
di színpadot, úgy rendelkezett, hogy it-
teni rokonai mellett, a rétsági temet´́o-
ben legyen örök nyughelye.

Munkásságára, különleges tehetségére
nem csak a közönség emlékezik. Pályatár-
sai rengeteg szép emléket ´́oriznek róla szi-
vükben. Ezért is fogalmazódott meg a

szándék halálának 5. évfordulóján, hogy
legyen Rétságon emlékkoncert tiszteleté-
re. A m´́uvel´́odési központ örömmel fogad-
ta a kezdeményezést, “Józsi bácsi” nagy
tisztel´́oje, Buváry Lívia énekesn´́o pedig
kiváló el´́oadást szervezett. Az emlékezé-
sen túl a nótakedvel´́o publikum olyannyi-
ra szívébe fogadta az estet és az ott fellép´́o
m´́uvészeket, hogy azóta minden ´́osszel el-
várja a közönség, hogy legyen egy jó nó-
takoncert, amelyen a kiváló tolmácsolás-
ban elhangzó dalokkal is Gy´́ori Szabó Jó-
zsef emlékét idézik. Így ebben az évben már
4. alkalommal került sor az emlékestre.

A nyitányt az 5 tagú cigányzenekartól
hallottuk (Csóka Gyula prímás vezetésé-
vel). Majd Szabó Klára lépett a színpadra,
aki unokahúga “Józsi bácsinak”. Rövid
köszönt´́ojében felidézett egy történetet is.
Az élménymesélés tovább folytatódott,
amikor Buváry Lívia jött a színpadra, aki
nem csak szerkesztette, szervezte, hanem
végig konferálta is a m´́usort. Vetített ké-
pekkel elevenítette fel miként segítette pá-
lyája kezdetén a neves m´́uvész, és milyen
közös fellépéseik voltak, tele emlékezni
való történésekkel.

Majd következett az énekes, dalos
rész, ahol Buváry Lívia mellett Somogyi
Erika, és Kolostyák Gyula allított össze
m´́usorblokkot olyan dalokból, amelyek
Gy´́ori Szabó József repertoárján is mindig
népszer´́uek voltak, és közös fellépések so-
rán gyakran énekelték. De elhangzottak
nem szokványos cigányzenekari produk-
ciók is. Ennio Morricone ismert m´́uveib´́ol
csendült fel kett´́o, heged´́un, b´́og´́on, cim-
balmon és klarinéton. Tulajdonképpen két
koncertet is kitett volna az est, mert rövid
szünet után mindhárom m´́uvész újabb dal-
csokorral fokozta a hangulatot. Manapság
ritka dolog, hogy él´́o muzsikával, zenekari
kisérettel lépnek fel énekes m´́uvészek.
Ezen az esten pedig így volt.

A finálét követ´́oen, zúgó vastaps köze-
pette Szabó Klára virággal köszöntötte az
el´́oadók hölgy tagjait. Majd a ráadások
ráadásaként a “Szeressük egymást gyere-
kek” ismert melódiáját állva énekelte a
közönség a rivaldafényben állókkal.

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tar-
tunk fontosnak, mégpedig azt, hogy az
írások Rétságról szóljanak, az itt él´́ok szá-
mára íródjanak. Lapzárta minden hónap
20-án. Ha tehát kedvet érez arra, hogy
egy-egy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait, ragadjon tollat! 

Legyen a munkatársunk!

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.
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Tanévnyitó
“Itt van az ´́osz, itt van újra” idézhetnénk
a költ´́ot. Nem csak azért, mert a meteo-
rológiai évszak szeptemberrel beköszönt,
hanem mert  borongós, es´́os id´́o köszön-
tött a diákokra szeptember 2-án.

Máskor az iskola udvarán megtartott
évnyitót most a tornateremben tartották.
Az impozánsan felújított csarnokba azon-
ban csak sportcip´́ovel lehet belépni, a mi-

n´́oségi padlózat védelme érdekében. Ter-
mészetesen erre is volt megoldás, a termet
széles sz´́onyegekkel borították, így nem
volt akadály, hogy a gyerekek, a pedagó-
gusok és az érdekl´́od´́o szül´́ok is be tudja-
nak kapcsolódni az eseményekbe.

A Himnusz elhangzása után az óvodá-
ból éppen most oktatási intézménybe lép´́o
els´́o osztályosok közös verse indította a
hivatalos, bár ünnepélyes keretek között
tartott els´́o napot. Majd Heged´́us Ferenc
polgármester mondott köszönt´́ot. ´́Ot
Nagyháziné Bacsa Mónika igazgató kö-
vette. Rövid beszéde a legfontosabb rész-
letekre korlátozott.

A köszönt´́o részeként virággal üdvö-
lölte az els´́o osztály és az 5. évfolyam
osztályf´́onökeit, az intézménybe újonnan
érkezett, illetve új feladatot kapott peda-
gógusokat. Közben a 8. osztályosok kép-
viseletében két tanuló praktikus, tanulást
segít´́o ajándékkal lepte meg az els´́o osztá-

Programok az id´́oskori egészségért
Sok id´́oskorú ember látogat a m´́uvel´́o-
dési központba. Az Egészségfejlesztési
Iroda (EFI) munkatársai várták az ér-
dekl´́od´́oket 

A kisel´́otérben állapotfelméréssel, ta-

nácsadással, a klubteremben pedig el´́oa-
dások sorozatával. 

A megnyitót követ´́oen Korpás Barbara
dietetikus, Dr. Kiss Gábor ortopédus szak-
orvos, és Dr. Tiba Eszter orvos tartott pre-

zentációval is kísért el´́oadást. Ez utóbbi
témához kapcsolódva kis kóstolót is ké-
szítettek, csupa egészséges összetev´́okb´́ol.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester zár-
szavában további egészségmeg´́orzési le-
het´́oségekre, programokra hívta fel a fi-
gyelmet.

lyosokat. Miután elhangzott a b´́uvös mon-
dat: “A 2019-20-as tanévet megnyitom”,
még a mostani másodikosok szavalata
zárta az ünnepélyes alkalmat a Szózat
hangjai el´́ott. Majd minden csoport elvo-
nult a tantermekbe, ahol megkezd´́odött a
180 napon át tartó komoly munka.

Az iskolakezdés nagy terhet ró minden
családra, ezért a város képvisel´́o-testülete
ebben az esztend´́oben is iskolakezdési tá-
mogatást biztosít minden rétsági tanuló-
nak. Az err´́ol szóló felhívás itt alább ol-
vasható.

Iskolakezdési támogatás

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testülete Szociális Bizottság

FELHÍVÁS 

2019. évben a Szociális Bizottság 236/
2019. számú határozata alapján ismét le-
het´́oség “Iskolakezdési támogatás” bizto-
sítására, azon általános, közép vagy a fel-
s´́ofokú oktatási intézményekben nappali
tagozaton tanulók részére, akik nem ré-
szesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. A beiskolázási támoga-
tás kifizetéséhez iskolalátogatási bizo-
nyítványt, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolást kell csatolni azon tanulóknak, -
akik nem Rétságra járnak általános isko-
lában, - akik közép és fels´́ofokú oktatási
intézményben nappali tagozaton tanulnak.
A támogatás összege 2019. évben 10.000
Ft tanulónként. Az iskolalátogatási bizo-
nyítvány benyújtásának határideje 2019.
október 31.

Jávorka János
Szociális Bizottság elnöke
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Kirándulás Szlovákiába
Egyik Szombaton reggel egy jelent´́os
csoport gyülekezett a Nagyparkoló té-
ren. Kisvártatva megérkezett egy autó-
busz. A rétsági Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat szervezte ezévi kirán-
dulását erre a szeptember végi napra.

A nagyméret´́u turistabuszban minden
hely megtelt. Sokan jelentkeztek, legalább
50 f´́o foglalt helyet a kényelmes ül´́ohelye-
ken. Hagyománya van annak, hogy a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
évente rendez túrákat a Felvidékre. Az uti-
cél két idegenforgalmilag fontos helyszín.
Els´́oként Kékk´́o vára, majd délután Kor-
pona városa. Az út során a program szer-
vezésén és túra vezetésén túl kiváló utika-
lauzunk volt Salgai Szilvia, és aki ´́ot is
segítette és a helyszíneken tolmácsolt: Né-
veryová Ruzenka.

Szép természeti környezetben gurult
az autóbusz “hegyek völgyek között”,
majd megérkeztünk Kékk´́o várához. Vé-
gigjártuk az épület nevezetességeit. Els´́o
egy vártörténeti kiállítás, majd a várban
lév´́o templomot tekintettük meg, ami fel-
szentelt templom istentiszteletet is szok-
tak itt tartani. Kicsit megpihentünk a vár
dísztermében, ahol különféle el´́oadásokon
kívül esküv´́oket is szoktak tartani. A vár-
múzeum különlegessége a játék és bábjá-
ték kiállítás, ami Szlovákiában egyedül-
álló gy´́ujtemény. Majd “meghódítottuk” a
várat, legalábbis ami nem volt felújítás
miatt lezárva, és megcsodáltuk az elénk
táruló panorámát.

Újra buszra szálltunk. A következ´́o
úticél Korpona. Kellemes hangulatú kis-
város f´́oterén kötöttünk ki. Itt közel egy-
órás szabadprogramos városnézés után a
Városházánál találkoztunk újra, ahol csat-
lakozott hozzánk kalauzunk, Miroslav Lu-
kác történész, aki igen alapos ismeretek-
kel felvértezve adta el´́o a város történel-
mét, nevezetességeit, híres embereit.
Majd a cseperészni készül´́o es´́oben el´́obb

a Szentháromság szobrot néztük meg,
majd felkerestük a közeli barokk stílusúvá
átépített, gótukus elemeket is felmutató
plébániatemplomot. Sok érdekességet
hallotunk err´́ol az épületr´́ol, ami a 13. szá-
zadtól a település szent helye. Ezután a
város múzeumának  kiállításait  tekintet-
tük meg, ahol történeti anyag mellett a
céhes mesterségek tárgyai is bemutatásra
kerültek.

Újabb városnézés, vagy inkább vásár-
lási lehet´́oség. (Ez nem volt egyszer´́u,
mert Szlovákiában a legtöbb bolt bezár
szombaton 11-kor.) Majd hazefelé vettük
az irányt. Kisebb megállót tartottunk
Ipolyságon, ahol a Városháza - és az is-
mert költ´́o Janko Král emléktáblája - el´́ott
egy csoportképet készítettünk.

Igazán kellemes kikapcsolódás során
sok látnivalóval találkoztunk, és b´́oséges
ismerettel gazdagudtunk történelmi érté-
kekr´́ol és személyekr´́ol. Búcsúzó szavak
között Salgai Szilvia felhívta még a fi-
gyelmet, hogy a választások során a nem-
zetiségekre is lehet szavazni, aki regiszt-
rálta magát ebben a min´́oségben. Mint el-
mondta több mint 100 f´́o tartozik már a
helyi szlovák közösséghez, akik fontos in-
formációkat kaptak a szavazáshoz. (Rész-
letek a Hangadó választási külünszámá-
ban is megtalálhatók.)

Tájékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-
gai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egye-
temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-
g´́os esetben az alábbi helyen és id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató
Intézet, 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 40.
(Corvin negyed metróál-
lomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20:00-07:00
Szombat:  08:00-13:00, 
         14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 00:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 00:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Melanóma sz´́urés

Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´́or-

gyógyász szakorvossal kötött megálla-
podás alapján, térítésmentesen biztosítja
a rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok
sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakor-
vosi feladatok ellátását a Rétsági Kistér-
ségi Egészségfejleszt´́o Központ Non-
profit Kft. által, a Rétság, Laktanya út 5.
szám alatti rendel´́oben, havonta egy al-
kalommal.

Októberben 18-án, pénteki napon,
13.30 - 16.30-ig. A sz´́urés a rétsági lako-
sok számára ingyenes. Id´́opontot lehet
kérni a recepción személyesen, vagy a 35-
550-570 telefonon. Éljenek a lehet´́oséggel!

Hirdessen a Hangadóban!

Lakossági apróhirdetések közzététele
100 bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban
szerepel, hogy a Hangadó digitális vál-
tozata megjelenik a városi honlapokon
is. További hirdetési lehet´́oséget kíná-
lunk a Rétsági Televízió napi 24 órás
képújság felületén 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!

    HANGADÓ        2019. OKTÓBER    

7    



Rétsági kalauz

Programajánló
Október 1-3-ig a könyvtárban

Programok, foglalkozások
az Országos Könyvtári Napok alkal-
mából
Az OKN alatt: megbocsátás hete és ingye-
nes beiratkozási lehet´́oség a látogatóknak.

Október 1. kedd, 18.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében az 
Országos Könyvtári Napok keretében:
A Rétsági járás feltárás alatt lév´́o
rejtett kincsei
El´́oadó: Szenthe István geológus

Október 2. szerda, 14.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében az 
Országos Könyvtári Napok keretében:
Kézm´́uveskedés - 
üvegmécsesek készítése

Október 3. csütörtök, 8.00-9.30 óráig
a könyvtár olvasó részlegében az 
Országos Könyvtári Napok keretében:
A négy elem gyermekrajzokban - A
m´́uvészet hatása a gyermeki lélekre
El´́oadó: Vigyinszki Attila tanár

Október 4. péntek, 09.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Ünnepi megemlékez´́o beszédet mond
Heged´́us Ferenc polgármester
Az általános iskolások ünnepi m´́usora
Koszorúzás a m´́uvel´́odési központ 
el´́otti emléktáblánál

Október 5. szombat, 14.00 órától
a városban és a m´́uvel´́odési központban
Szüreti felvonulás és mulatság
14.00 felvonulás a szokásos útvonalon
16.00 a színházteremben
Terményáldás, m´́usorösszeállítás az
óvodások a Kerepl´́o Néptánc Egyesü-
let, az Ékes Énekegyüttes és a Zúgófa
Táncegyüttes fellépése. Közrem´́ukö-
dik  Pálházy Bence és zenekara
20.00 az aulában: Batyus bál
Zene Siklai István

Október 11. péntek, 18,00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Varga Dávid Géza polgármester jelölt
Választási fóruma

Október 12. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mez´́ofi Zoltán polgármester jelölt
Választási fóruma

Október 13. vasárnap 6.00-19.00 óráig
önkormányzati választások

Október 17. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Pesti M´́uvész Színház bemutatja:
Az asszony körbejár (kézr´́ol kézre) -
bohózat
Ismertet´́o és szereposztás a szeptembe-
ri Hangadóban
Minden jegy elkelt!

Október 19. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Id´́osek és Véradók Napja
Közrem´́uködik az Óvoda, a Dalos Aj-
kak Kara, és a Városi Nyugdíjas Klub.
M´́usort ad Ferencz Péter és a 
Glück testvérek

Október 22. kedd 15.00 órától
a Nagyparkolóban és a m´́uvel´́odési
központban
SZABADSÁGKONCERT

15.00 Megnyitó: Réság  város polgármes-
tere, valamint 
Balla Mihály Országgy´́ulési képvisel´́o
Fellép´́ok:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes
él´́o népzenekari kísérettel, Általános
iskola tanulóinak ünnepi m´́usora
Alma koncert
Krisz Rudi
Karthago él´́o nagykoncert
Pápai Joci
Kiscsillag él´́o nagykoncert
A rendezvény belép´́ojegy nélkül láto-
gatható

Október 23. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Megemlékezés
nemzeti ünnepünk alakalmából
(M´́usorváltozás lehetséges!)

Október 27-én
Mindszenti-Pallavichini emléknap

Október 29. kedd, 10.00 órától
Tökmécses készítése a könyvtárban

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

Novemberi el´́ozetes

November 9. szombat, 9.00-12.00 óráig
a m´́uvel´́odési központban
Baba - mama börze

November 14. csütörtök, 8.00-13.00 óráig
a m´́uvel´́odési központban
Állásbörze - a Munkaügyi Központ
dolgozói várják az érdekl´́od´́oket 

November 27. szerda, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja:
Butaságom története 
cím´́u zenés vígjátékot 2 felvonásban
A jegy ára: 2.800,- Ft
A bérlet ára: 7.500 Ft
További el´́oadások a Fényes Szabolcs
bérlet keretében:
2020 fedruárban:
A bolond lány
2020 áprilisban
Üvegcip´́o

November 30. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület rende-
zésében
Mulassunk még egyszer 
Szent András havában
 

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 
és a könyvtárban

Hétf´́ot´́ol péntekig:
Angol nyelvtanfolyam. 8.00-12.30-ig.

Hétf´́o:
Zubaida hastánccsoport. 18.00-19.30-ig;

Vezeti: Sz´́oke Johanna.

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes.

16,30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.00-

19.00-ig; Vezeti: Simon Katalin.

Szerda:
Alakformáló n´́oi torna. 18.30-19.30-ig;

Vezeti: Béke Viktória.

Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 14.00-15.00-ig;

Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc szakkör. 17.00-19.00-ig; Ve-

zeti: F. Nógrády Ildikó.

Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes. 17.00-

19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.30-

ig; Vezeti: Simon Katalin.
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Gombócban verhetetlen
Szinte már legendás, hogy a rétságiak csa-
pata mindig oklevéllel tért haza Kétbo-
donyból a Szilvaszombat versenyeir´́ol.
Pedig nem “kispályás” terepr´́ol van szó,
egész utcányi sátor épül, rengeteg csapat
pályázik a legkiválóbbak diplomáira.

Igen impozásra sikeredett ebben az év-
ben is a rétsági csoport sátra, konyhája. Az
okleveleken ugyan szép szerényen az sze-
repel hogy “Rétság csapata”, a stand el´́ott
állva nem kerülheti el senki figyelmét,
hogy itt bizony a Kerepl´́o Néptánc Egye-
seület - és a Zúgófa, a Csillagvirág - tagjai
tevékenykednek. Tapasztalt kezek fogtak
munkához. Ami készült sokaknak ízlett,
de ez csak a dics´́oséghez elegend´́o, nem
az oklevelekhez. Azt titkos módon szak-
ért´́o zs´́uri döntötte el.

Egy éve a kerepl´́osök “zsebelték be”
az els´́o díjat a szilvásgombóc kategóriá-
ban. Ezt most sem tudta felülmúlni senki,
´́ok kapták az els´́o helyet. El´́oz´́o évben má-

sodikként végzett a palóc szilvalekvárjuk.
Itt viszont szépítettek, és ´́ok vehették át az
az els´́o helyet bizonyító oklavelet. És ak-
kor még nincs vége! A díszítés kategóriá-
jában a 2. helyet szerezték meg. Igazi
mesterhármas! Büszkék lehetünk minden-
kire, aki Kétbodonyban er´́osítette Rétság
hírnevét.

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2019. októberi m´́usor

Október 1. kedd 17:45 és 20:45 órától
Egészségpercek 43-44/54 
18:00 Választás 2019 - 
Önkormányzati választási m´́usor
Ismétlések: Okt. 1. Okt. 2-4. 17:45 és
20:45 órától Okt. 5-6. 9:45 

Október 8. kedd 17:45 
Egészségpercek 45-46/54
18:00 Választás 2019 - 
Önkormányzati választási m´́usor
Ismétlések: Okt. 8. 20:45 órától
Okt. 9-11. 17:45 és 20:45 órától 
Okt. 12-13. 9:45 

Október 15. kedd
17:45 Egészségpercek 47-52/54
Ismétlések: Okt. 15. 20:45 órától
Okt. 16-18. 17:45 és 20:45 órától 
Okt. 19-20. 9:45

Októberben  a Helyi Választási Bizottság
által kijelölt id´́opontban 
Él´́o közvetítés Rétság Város 
Önkormányzatának alakuló ülésér´́ol

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi para-
méterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csa-
tornáján.

Tájékoztató

Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olva-
sóinkat, hogy a HANGADÓ követke-
z´́o számának megjelenése 2019. no-
vember 8-án várható. Az elektroni-
kus változat november 6-án lesz elér-
het´́o.

Programok az EFI-ben

A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületé-
ben m´́uködik az Egészségfejleszt´́o Iro-
da, amely rendszeresen kínál egész-
ségmeg´́orz´́o programokat. Alább közzé-
tesszük a október hónapi rendezvényeket,
amelyek szabadon látogathatók, a részvé-
tel ingyenes.  Tekintettel  arra, hogy  a  te-
remadottságok korlátozottak, ezek az ese-
mények  népszer´́uek,  sokan igénybe ve-
szik, el´́ozetes bejelentkezés szükséges:

35/550-582 telefonszámon, személyesen
az EFI irodában vagy efi@retsagrende-
lo.hu.

Okt. 1., 8., 15., 22., 29 Jóga
Okt. 2., 9., 16., 30. Gerinctorna
Okt. 7. Anoním alkoholisták klubja
Okt. 7., 14., 21., 28. Kismama torna
Okt. 9. Lelki egészség szaktanácsadás
Okt. 10. Étrendi szaktanácsadás
Okt. 16. Gyógytorna szaktanácsadás
Okt. 30. Krónikus betegek klubja

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció az iroda honlapján:
http://efi.retsagrendelo.hu.

Szlovák nyelvtanfolyam

November 8-án, pénteken  14.30-kor
lesz az els´́o szlovák óra és megbeszélés
a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár olvasótermében. Érdekl´́odni
és jelentkezni lehet  a +36706780425
telefonszámon, illetve a könyvtárban.
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: 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. 

Proficiency Master angol ill. Dante Alighieri
olasz, mint idegen nyelv fels´́ofokú nyelv-
vizsgával és 10 év külföldi diplomáciai ta-
pasztalattal angol és olasz nyelvi órákat
adok. Nyelvvizsga felkészítést és beszéd-
központú órákat személyre szabva kíná-
lok.  Érdekl´́odni: Gresina Szilvia  +36/
30/4514063 gresina.szilvia@t-online.hu

Apróhirdetés
Tökmag olaj és  termel´́oi méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´́o út 4. Telefon-
szám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

Börzsöny Nyelvstúdió ANGOL és NÉ-
MET nyelvtanfolyamok Rétságon. Kez-
d´́ot´́ol a fels´́o fokig. Érdekl´́odni: Ciuleac-
Galik Zsófia, 0630/2557442, borzsony-
nyelvstudio@gmail.com Facebook: Bör-
zsöny Nyelvstúdió

Szelektív hulladékgy´́ujtés

Szelektív hulladékgy´́ujtésre háztól el-
szállítással kerül sor. A tiszta állapotú
papír, m´́uanyag és fém italos dobozok az
erre a célra rendszeresített, díjmentes
zsákokban helyezhet´́ok el kéthetente a
hulladékgy´́ujt´́o edények (kukák) helye-
in. Zsákot a Zöld Híd szakemberei osz-
tanak ki, kihelyezett telt zsákok helyett
újat hagynak a helyszínen, illetve díj-
mentesen beszerezhet´́o Rétságon a Pa-
letta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az el-
szállításra kéthetente kerül sor, az alábbi
id´́opontokban:

2019. október 10., 24., csütörtök
2019 november 7., 21., csütörtök

Figyelem!

A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Szér´́uskert
utcai üzemel! Csak üvegpalackok elhe-
lyezése lehetséges!

Zöld hulladék elszállítás

Október noember hónapban

Tisztelt Rétsági Lakosok!
Az ingatlan tulajdonosok biológiailag

lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
maximum 60 mm vastagságig sorolható-
ak. A zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárol-
hatják meg 2651 Rétság, Rákóczi út 29.
Paletta Trade Kft. (Sipos bolt).

Egy szállítási nap alkalmával maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el. 2019.
évi zöldhulladék gy´́ujtési rend tervezett
id´́opontjai  minden páros héten csütörtö-
kön. Tehát:

2019. október 3, 17., 31. csütörtök
2019 nvember 14., 28., csütörtök

További információk a
 www.zoldhid.hu 
oldalon

Felhívás
Az ´́oszi id´́ojárás során várható kerti mun-
kákkal összefüggésben felhívjuk a tisztelt
Ingatlantulajdonosok (használók) figyel-
mét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a közös-
ségi együttélés alapvet´́o szabályairól,
valamint ezek elmulasztása, megszegé-
se jogkövetkezményeir´́ol szóló helyi ren-
deletben, a kerti hulladékok égetésével
kapcsolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf ´́oi napokon
égethet ´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is, valamint figyelemmel
lenni a széljárásra és arra, hogy a kör-
nyez´́o ingatlanok tulajdonosainak ne
okozzanak indokolatlan kellemetlensé-
get. Itt kiemelten meg kell er´́osíteni,
hogy égetni kizárólag kerti hulladékot,
nyesedéket, száraz avart szabad. Nem
égethet ´́ok egyéb anyagok, háztartási
hulladék, gumi, m´́uanyagok, festékek,
veszélyes anyagok.

A rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig
terjed´́o közigazgatási bírság is kiszab-
ható.

Felhívás
Zajos tevékenységekkel 

kapcsolatban

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

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

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

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

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában kérünk mindenkit, hogy a
zajos tevékenységek végzésénél legyenek
figyelemmel a környéken lakókra, és a
fent idézett helyi jogszabályra. 

(A jogszabály megszeg´́oivel szemben
150.000 Ft-ig terjed´́o bírság is kiszabha-
tó.)

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2019-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, érvényes pedagógus igazol-
vánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, érvé-
nyes 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.
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