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Farsang a Kerepl´́ovel
Az idén igen rövidre sikerült farsangi id´́o-
szak utolsó szombatján tartotta télbúcsúzta-
tó, télijeszt´́o rendezvényét, a Kerepl´́o Nép-
tánc Egyesület. Ebben a m´́ufajban ez egyben
a város egyetlen ilyen hagyomány´́orz´́o prog-
ramja, amit legalább egy évtizede szervez-
nek meg a kerepl´́osök.

Ezek a népi szokásokra épül´́o tavaszváró,
köszönt´́o rendezvények tulajdonképpen arra
hivatottak, hogy el´́uzzék a telet, megsemmisít-
sék annak rossz szellemét, hogy legalább 9 hó-
napig ide se merészkedjen. (No meg arra is
alkalom, hogy a böjt el´́ott még egy kiadós mu-
latságban legyen része kicsiknek, nagyoknak.)

Egy ´́oszies hangulatú két hónap után remél-
het´́oleg igazi tavaszban lesz részünk, amit a
mókás télbúcsúztató is segíthet vidámmá tenni.

Szombaton délután a Mez´́o utca elején lév´́o
kis térnél gyülekeztek a maskarások és a felvo-
nulásban részt venni szándékozók. Sokan a fel-

n´́ottek közül is álruhát, jelmezt öltöttek, jobb-
nál jobb ötleteket megvalósítva. Aztán elindult
a menet, élén a sallangruhába öltözött szalma-
bábu, a kisze. A nagyparkolónál a tér közepére
került az utolsó útja végén a rossz szellemet
idéz´́o alak. Nem sok kellett hozzá, lángra is
lobbant, éget mint az olaj. Ezt természetesen
örömünneplés és körtánc vette körül, miköz-
ben a Perget´́os zenekar dudával, síppal, dobbal
hangoskodott.

A m´́uvel´́odési központba a korábbi szoká-
soktól eltér´́oen most az el´́otérben rendeztek be
egy hangulatos néz´́otéri részt, így az egész
program egy térben, sokkal bens´́oségesebben
valósult meg. Keresztes Nagy Árpád mese-
mondását apró bábokkal illusztrálta. A Mátyás
királyról szóló népies történet elevenedett meg.
Indult a táncház egyéb programokkal “feldob-
va”. A talpalávalót itt is a Perget´́o zenekar
“húzta”, majd bemutatkoztak a jelmezesek.

1    



Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testület február 23-án tar-
tott ülésén 28 napirendet tárgyalt, és
Egyebek címmel is elhangzott pár beje-
lentés.

Els´́o napirend a város 2018. évi költ-
ségvetésének megtárgyalása és jóvá-
hagyása volt. Mint dr. Szájbely Ern´́o
PVB elnök elmondta, a város életében
a legfontosabb rendeletr´́ol van szó,
amelyben a bevételek megtervezése
mellett az intézmények üzemeltetése,
a takarékos gazdálkodás, és a város
fejlesztése a legfontosabb cél. A ren-
delet el´́okészítésére a januári
ülésen elfogadta a testület a költ-
ségvetést meghatározó elveket
és szabályokat, továbbá a PVB
ülésen lefolytatott részletes vita
alakította ki a végleges terveze-
tet. (A PVB elnöki összefoglalót
Hír-Háttér rovatunkban részlete-
sen ismertetjük.)  Az el´́oterjesztett ren-
deletet végül négy képvisel´́o igen sza-
vazatával, 2 f´́o nem szavazata mellett
fogadta el a képvisel´́o-testület (1 kép-
visel´́o hiányzott az ülésr´́ol).
Következ´́o napirendben a gyermek és
szociális étkeztetés térítési díjának
megállapítása szerepelt. Ezt ugyan ja-
nuár hónapban már tárgyalta a testület,
de a konyhát üzemeltet´́o szolgáltató
február elején benyújtott egy díjeme-
lési kérelmet, ezért kellett újra tárgyal-
ni a témát. A képvisel´́o-testület egy-
hangú szavazással a szerény mérték´́u
emelést megszavazta, és ezzel össze-
függésben módosította a szolgáltató
szerz´́odését. A rendelet kivonata az 5.
oldalon olvasható.
A bels´́o ellen´́orzés ellátásával kapcso-
latos téma is szerepelt már korábban a
napirendek között. Az egyeztetéseket
követ´́oen most kiválasztásra került a
küls´́o vállalkozó. A testület egyhangú-
lag megszavazta a megbízási szerz´́o-
dést, és jóváhagyta az ez évi ellen´́or-
zési programot.
A víziközm´́u bérleti-üzemeltetési szer-
z´́odés jóváhagyása szintén szerepelt
már  a korábbi testületi ülés témái kö-
zött. Tekintve, hogy ezt minden érin-
tett településnek jóvá kell hagyni, és
Balassagyarmat az önkormányzatok
érdekét jobban véd´́o kitételeket tett be-
le, ezen kiegészítéssel újra szavazni
kellett róla. A testület a módosítások-
kal kiegészített egységes szerz´́odést
egyhangúlag elfogadta és megbízta a
polgármestert annak aláírására.
A laktanya területén tervezett ment´́o-

állomás helyének kijelölését, és az ez-
zel kapcsolatos telekmegosztást elvég-
z´́o földmér´́o szerz´́odését a képvisel´́o-
testület 138.000 Ft-os összeggel egy-
hangú szavazással jóváhagyta.
Korábbi ajánlatkérést követ´́oen beér-
keztek a Zöld Város pályázati program
tervez´́oi árajánlatai. Ezekb´́ol a legol-
csóbbat, a Kovaterv Kft. ajánlatát fo-
gadta el a testület egyhangú szavazás-
sal, és megbízta a polgármestert a
szerz´́odés aláírására.
Ugyancsak a Zöld Város pályázat

megvalósításához szükséges
közbeszerzési szakért´́o felké-
rése, hogy a további munkála-
tok kivitelezésére a szabá-
lyoknak megfelel´́oen kerüljön
kiírásra a közbeszerzés, és va-
lósuljon meg az elbírálás. En-
nek a feladatnak a fedezetét is

a pályázat biztosítja. A beérkezett 3
ajánlat közül a legolcsóbbat, a Márkus
és társai Kft. szerz´́odés-tervezetét fo-
gadta el a testület, 4 képvisel´́o igen
szavazatával, 2 nem ellenében.
Korábban a polgármester kérte a tes-
tülett´́ol, hogy a Zöld Város pályázat
lebonyolítására legyen megbízva egy
olyan személy, aki az önkormányzat
érdekeit képviselve, m´́uszaki ellen´́or-
zési feladatokat ellátva, a város érde-
kében segíti a megvalósítást, a szabá-
lyos kivitelezést. A polgármester ezen
kérését a testület méltányolta, és akkor
egyhangúlag megszavazta, hogy erre
egy rétsági tapasztalattal, referenciá-
val rendelkez´́o személy legyen felkér-
ve. Ez megtörtént. Megérkezett az ár-
ajánlat és a szerz´́odés tervezete, me-
lyeket a polgármester terjesztett el´́o.
Az el´́oterjesztés 4 képvisel´́o szava-
zatával, 2 nem ellenében került elfoga-
dásra. A döntés értelmében megbízták
a polgármestert a szerz´́odés aláírására.
A megbízás 3 éven keresztüli feladatot
jelent. Az ezévi, minden költséget tar-
talmazó 3.900.000 Ft költségvetésbe
történ´́o beépítése megtörtént.
Ebben az évben március 1-t´́ol, június
30-ig nyílik lehet´́oség 20 f´́o közfoglal-
koztatására 100 % állami támogatás
mellett. Az erre vonatkozó megállapo-
dást a képvisel´́o-testület egyhangúlag
megszavazta.
Korábbi döntéseket - szakért´́oi véle-
mény és tulajdonosi hozzájárulás  -
követ´́oen a Zrínyi utca elején lév´́o k´́o-
risfa kivágásáról szóló el´́oterjesztésé-
ben szerepelt egy vállalkozó ajánlata.

Az ajánlat értelmében Haffner János
vállalkozó 110.000 Ft-ért vágja ki a fát
és a kivágott fa is a tulajdonába kerül,
azt elszállíthatja. Az err´́ol szóló hatá-
rozatot a képvisel´́o-testület egyhangú-
lag megszavazta. A vita során elhang-
zott, hogy lehet´́oleg valamelyik szom-
baton és vasárnap, a forgalom lehet´́o
legkisebb akadályozása mellett kell
majd a munkát elvégezni. Továbbá fel-
vetés hangzott el, hogy egy következ´́o
napirend szerinti Takarék utcai fa ki-
vágása is legyen belefoglalva a szerz´́o-
désbe. A döntés id´́opontjában annak
hivatalos eljárása még nem fejez´́odött
be, tehát egy szerz´́odés keretében nem
kezelhet´́o, de ajánlatot kérnek a vállal-
kozótól arra a munkára is.
Két selejtezési kérelem érkezett az ön-
kormányzathoz. A Járási Hivatal meg-
alakulásakor, illetve az Általános Isko-
la KLIK részére történ´́o átadásakor
bútorok, irodatechnikai és számítás-
technikai eszközök kerültek használat-
ra átadásra, de a tulajdonjog az önkor-
mányzaté maradt. Ezért a selejtezésr´́ol
a képvisel´́o-testületnek kell dönteni.
Egyhangúlag megszavazásra került,
hogy a két összeállított lista szerinti
tárgyak selejtezésre kerülhessenek.
Korábbi évekhez hasonlóan, az elfo-
gadott költségvetés birtokában és az
abban foglalt keretek felosztására a
képvisel´́o-testület pályázatokat ír ki
önkormányzati támogatás elnyerésére,
sport és civil szervezetek számára,
sport egyesületeknek, nyugdíjas klu-
boknak és civil szervezeteknek. A pá-
lyázati kiírás részletes feltételei és a
pályázati adatlap megtalálható a
www.retsag.hu honlapon. Benyújtási
határid´́o március 14., így a testület már
az azt követ´́o ülésen dönthet az önkor-
mányzat saját bevételeib´́ol biztosított tá-
mogatások odaítélésér´́ol. A kiírási felté-
teleket tartalmazó határozatokat egy-
hangúlag fogadta el a képvisel´́o-testület.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2017. évi beszámolóját és
2018. évi munkatervét tárgyalta a kö-
vetkez´́okben a testület. Mint dr. Száj-
bely Ern´́o PVB elnök összefoglalójá-
ban elhangzott, a beszámoló igen szí-
nesen mutatja be az el´́oz´́o év tevé-
kenységét, ami számtalan új elemet is
tartalmaz a korábbi id´́oszakhoz képest.
Teltházas színházi el´́oadásokkal, ren-
dezvényekkel gazdagodott a kulturális
kínálat, de a civil szervezetek számára
biztosított tárgyi támogatás és közre-
m´́uködés is igen jelent´́os tevékenység.
A 2018. évi tervek hasonló gazdagság-
gal biztosítják a kulturális kínálatot,
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amelyet jól segít az elfogadott költség-
vetés, és az a tény, hogy az intézmény
több év alatt tulajdonképpen teljes fel-
újításon esett át, korszer´́u feltételek
biztosítottak a színvonalas munkához.
A beszámolót és a tervet a testület egy-
hangúlag elfogadta.
Tartósan képerny´́o el´́ott dolgozók szá-
mára szabályzatban foglalt feltételek
szerint lehet szemüveg vásárlását támo-
gatni. A M´́uvel´́odési Központ az erre vo-
natkozó szabályzat-tervezetét a testület
egyhangúlag elfogadta. E szerint szem-
orvosi vizsgálattal megállapított indo-
koltság alapján lehet anyagilag támogat-
ni a tényleges szemüvegvásárlást.
A képvisel´́o-testület 2016-ban megal-
kotta esélyegyenl´́oségi programját. Ezt a
programot id´́oközönként felül kell vizs-
gálni. A testület elé olyan el´́oterjesztés
került, mely megállapítja, hogy a
program a felülvizsgálata megtörtént,
a jelenlegi helyzetnek megfelelnek a
benne foglaltak, így új program alko-
tására nincs szükség. Ezt a testület
egyhangúlag megszavazta. (Értelem-
szer´́uen a korábbi dokumentum érvé-
nyességének megtartása mellett.)
Dr. Varga Tibor jegyz´́o el´́oterjesztésé-
ben szerepelt egy igény az irattár ren-
dezésének elvégzésére. A benyújtott
irat szerint árajánlatot kértek erre sza-
kosodott küls´́o vállalkozásoktól, akik
a szükséges iratok megtartása mellett
elvégzik a selejtezést, illetve a levél-
tárnak eljuttatandó iratok jegyzékbe
foglalását és küldésre való el´́okészíté-
sét. A képvisel´́o-testület egyhangúlag
megszavazta az olcsóbb ajánlatot,
amelyik 3.000 Ft/iratfolyóméter díjért
vállalná a munkát. Ennek elvégzésére
szerz´́odés-tervezetet kell bekérni.
A jegyz´́o el´́oterjesztésében párhuzamos
foglalkoztatás engedélyezését kérte a
testülett´́ol, tekintettel arra, hogy a pénz-
ügyi csoportban egy személy az új köz-
ponti könyvelésre átállást (ASP rend-
szer) már nem kívánja vállalni. Távo-
zásával szükségessé válik a programot
ismer´́o új munkaer´́o beállítása. Koráb-
bi testületi döntés értelmében minden
megüresedett álláshely zárolásra ke-
rül, és csak külön döntéssel tölthet´́o
be. Jelenlegi döntésével a képvisel´́o-
testület egyhangú szavazattal támogat-
ta, hogy a konkrét álláshely ne kerül-
jön zárolásra, új alkalmazott beállítá-
sára legyen lehet´́oség, addig pedig,
amíg ez megtörténik, párhuzamos fog-
lalkoztatásról egyeztetést kell folytatni
a Vis Major Bizottsággal.
A polgármester szabadságütemzési
tervét a képvisel´́o-testület, mint mun-

káltató hagyja jóvá. A januári tanács-
kozásra benyújtott tervezetet a testület
nem fogadta el, mert abban sok el´́oz´́o
évben ki nem vett szabadság nem volt
ütemezve, holott a vonatkozó jogsza-
bály értelmében azt március 31-ig ki
kell adni. A most benyújtott szabad-
ságütemzési terv már ezt is tartalmaz-
za. A képvisel´́o-testület az ütemzést 5
igen szavazattal, egy tartózkodással
elfogadta.
A Rétsági Általános Iskola kért tulaj-
donosi hozzájárulást a kistornaterem
gyógytestnevelési célú használatához.
A PVB összefoglalóban elhangzott,
hogy a kistornaterem jelenleg közös
használatú: a délel´́otti órákban a Szak-
képzési Centrum használhatja, délután
pedig az önkormányzat civil szerveze-
teknek biztosítja a használatot. Tekin-
tetettel erre a körülményre, a képvise-
l´́o-testületnek elvi hozzájárulást kell
adni, hogy az Általános Iskola egyez-
tetést folytasson a Szakképzési Cent-
rummal. Az ennek megfelel´́o határo-
zati javaslatot a testület egyhangúlag
elfogadta. A PVB összefoglalóban
még említésre került, hogy a korábbi
felújításkor a létesítmény egyesek ré-
szér´́ol le lett szólva, aztán mégis kide-
rül, hogy csak jó ilyen célokra. El-
hangzott továbbá a bizottsági vitában,
hogy az étkezéshez történ´́o, f´́oúton va-
ló átkeléssel kapcsolatban egyesek ré-
szér´́ol hangulatkeltés folyik, most pe-
dig naponta többszöri átkeléssel oldják
meg a tornaterem igénybevételét, amit
a hozzászóló ellentmondásosnak lát.
A decemberi ülésen egy Takarék utcai
fakivágási kérelem ügyében szakért´́o
került kijelölésre. A szakért´́oi véle-
mény megérkezett, a kivágást indo-
koltnak tartja. A testület a kivágáshoz
tulajdonosi hozzájárulást adott és a
szükséges intézkedést egyhangúlag
megszavazta.
Iacobovici Zsuzsanna gyógytornász
jelenleg is bérli a Rákóczi úti volt
gyermekorvosi rendel´́ot. Tevékenysé-
gét b´́ovíteni tervezi gyógyászati se-
gédeszközök forgalmazásával, bérbe
adásával, ezért a volt rendel´́o várójá-
nak igénybevételét kérelmezte, ame-
lyet a képvisel´́o-testület - a bérleti díj
megállapításával, illetve kisebb átala-
kítás engedélyezésével - egyhangúlag
megszavazott.
A Rétsági Árpád Egylet a 2017. évi
önkormányzati támogatás felhasználá-
sával kapcsolatos megállapodás mó-
dosítását kérte. A végösszeg változta-
tása nélkül bels´́o átcsoportosítást kér-
tek, amelyet a testület egyhangúlag

engedélyezett.
A 4/2018. (I.26.) Kt. határozat módosí-
tása volt a következ´́o napirend. Ez a Piac
udvarban lév´́o faházaknak az új piac
építése miatti megvásárlásával kapcso-
latos határozat, amelyet már elfogadott
a képvisel´́o-testület. A Földhivatal kérte
a határozat kiegészítését, melyet a testü-
let egyhangúlag támogatott.
Dr. Szájbely Ern´́o nyújtott be el´́oter-
jesztést egy kommunális gép beszerzé-
sével kapcsolatban. A javaslat egy na-
gyon jó min´́oség´́u, közepes méret´́u
traktor vásárlására vonatkozik, amely-
re sokféle tartozék szerelhet´́o. gy pót-
kocsi, f´́unyíró, f´́u-és lombgy´́ujt´́o, hóto-
ló, sószóró, rakodókanál, raklapemel´́o,
stb. A beszerzéssel a városüzemelteté-
si munkák ellátását lehet a jelenleginél
magasabb szintre emelni, szükség ese-
tén (pl. hóeltakarítás, f´́unyírás, park-
gondozás) a meglév´́o gépekkel együtt
hatékonyabban elvégezni. A bizottsági
ülésen egyhangúan támogatásra került
a javaslat, miként a testületi ülésen is
üdvözölték a kezdeményezést. Tekin-
tettel arra, hogy a gép és a tartozékok
együttes értéke meghaladja a közbe-
szerzési értékhatárt, els´́o körben az el-
járás lefolytatására közbeszerzési
szakért´́o kijelölésér´́ol kellett dönteni.
A testületi határozatban 3 cégt´́ol kér a
testület a feladatra árajánlatot. Ezt a
határozatot a képvisel´́o-testület egy-
hangúlag megszavazta. Az árajánlatok
beérkezése után kerül kiválasztásra a
szakért´́o, aki a közbeszerzési eljárás
lebonyolítását szabályosan elvégzi.
Bánk-Rétság-Tolmács szennyvíz agg-
lomerációval kapcsolatos témát is
többször tárgyalta a testület. Most egy
tervezési munka költségének váro-
sunkra es´́o részarányáról kellett dönte-
ni, amit 400.000 Ft értékben a testület
egyhangúlag megszavazott. 
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
porthoz 1 kérelem érkezett. Err´́ol Me-
z´́ofi Zoltán alpolgármester, a munka-
csoport elnöke adott tájékoztatót. A
március 22-i színházlátogatás, sza-
bályzat szerinti támogatására, 148.120
Ft átvállalását javasolta a képvisel´́o-
testületnek, amelyet egyhangúlag
megszavaztak.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtása cím´́u napirendnél a PVB elnö-
ke kiemelte, hogy az elmaradt jegyz´́o-
könyvek felkerültek a város honlapjá-
ra. Az el´́oterjesztést a képvisel´́o-testü-
let egyhangúlag elfogadta.
A két ülés között a város érdekében
végzett polgármesteri munkáról szóbeli
tájékoztatást tartott a polgármester,
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melyben elmondta, hogy az elmúlt
id´́oszakban nagyrészt szabadságon
volt. A beszámolót a testület szavazás
nélkül tudomásul vette. A napirendnél
a Nemzeti Hulladékkezel´́ovel kapcso-
latos 2018. évi szerz´́odéskötésre kér-
deztek rá többen. A polgármester el-
mondása szerint ezt sürgeti, de megkö-
tésre alkalmas szerz´́odés még nincs.
Több hozzászóló szóvá tette, hogy rö-
videsen jönnek az els´́o negyedéves
hulladékszállítási számlák, ha nem
lesz aláírt szerz´́odés, akkor ismét ked-
vezmény nélkül kapják meg a rétsági-
ak a számlát. Ezt nem kellene megvár-
ni. (Márpedig ezen az ülésen jóvá kel-
lett volna hagyni az erre vonatkozó
megállapodást.) A polgármester úgy
nyilatkozott, hogy a város termé-
szetesen nem szüntette meg a támoga-
tást, (egyébként az idei költségvetés-
ben is szerepel), azt továbbra is bizto-
sítani fogja, és amennyiben nem érke-
zik meg a szerz´́odés, akkor személye-
sen megy el intézkedni.
Egyebekben kérdés hangzott el, hogy
hol tart a Telekom az optikai kábel
építésével kapcsolatos eljárással. Vá-
laszként elhangzott, hogy március 6-
án munkaterület átvétel lesz, tehát a
beruházás indul. Újabb kérdés a köz-
lekedési pályázattal kapcsolatos volt,
amelyre az a válasz született, hogy je-
lenleg a Kincstárnál vannak dokumen-
tumok, abban kell lépni, ami lehet
hogy elhúzódik. Kérdés hangzott el a
megsz´́unt viziközm´́u társulás régi épü-
letével kapcsolatban, mert abban Rét-
ságnak van tulajdonjoga. A válaszban
elhangzott, hogy 8-10 település tulaj-
donában van jelenleg. Az volt a kérés,
hogy az érintett településeket tájékoz-
tatni kell, és rendezni a tulajdonviszo-
nyokat Rétság érdekében.

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. februári ülés vide-
ofelvétele megtekinthet´́o a
következ´́o Youtobe címen:
 https://youtu.be/5Iho7uZY_PE

Pályázat sport és civil szervezetek támogatására
Pályázat közösségi élet szervezésének
támogatására

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a 2018. évi költségvetésébe ter-
vezett támogatási keretösszeg terhére az
alább meghatározott feltételekkel pályázatot
ír ki közösségi élet szervezése céljára.
Pályázati feltételek:
— azon szervezetek, közösségek pályáz-

hatnak, melyek alapokmányuknak
megfelel´́o tevékenységüket ténylege-
sen folytatják, illetve programjaik
megvalósításával a város kulturális és
közösségi életét segítik el´́o;

— a 2017. évben igénybe vett támogatás-
sal elszámoltak, vagy a pályázat be-
nyújtásával egy id´́oben elszámolnak,

— rétsági székhellyel rendelkeznek, és
tevékenységüket itt végzik,

— Adatlap hiánytalan kitöltése
Pályázat sportszervezetek támogatására
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-tes-
tülete a 2018. évi költségvetésébe tervezett
sporttámogatási keretösszeg terhére az alább
meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a
rétsági sportszervezetek támogatására. 
Pályázati feltételek:
— Adatlap hiánytalan kitöltése
— azon sportegyesületek pályázhatnak,

melyeket az illetékes bíróság legké-
s´́obb a tárgyévet megel´́oz´́o évben be-

jegyzett, nyilvántartásba vett és alap-
szabályuknak, illetve alapító okiratuk-
nak megfelel´́o tevékenységüket tény-
legesen folytatják.

— bejegyzett rétsági székhellyel rendel-
keznek

— nonprofit szervezetnek min´́osülnek,
— egy egyesület csak egy pályázatot nyújt-

hat be. 
Pályázat nyugdíjas klubok támogatására

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a 2018. évi költségvetésébe
tervezett keretösszeg terhére az alább
meghatározott feltételekkel pályázatot ír
ki a rétsági nyugdíjas klubok m´́uködésé-
nek támogatására. 

A 2018. évi m´́uködés támogatásához be-
nyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az aláb-
biakat kell tartalmaznia: A nyugdíjas klub -
képvisel´́ojének nevét - létszámát - ebb´́ol rét-
sági lakosok számát - 2017.évi beszámolót
- az önkormányzattól kért támogatás fel-
használási jogcímenként részletezett össze-
gét, felhasználás jogcímenkénti tervét. -
2017. évi támogatási keret felhasználásáról
szóló elszámolást - 2018. évi munkatervet -
igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljá-
nak megjelölésével
A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2018. március 14. Részletes kiírás és
adatlap a www.retsag.hu honlapon elérhet´́o.

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére március 23. péntek
16,00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: március 20. kedd 16.00 óra) El´́o-
terjesztések benyújtásának határideje:
március 12. hétf´́o 12.00 óra. Tervezett
napirend: 1) Rétság Városi Rend´́orkapi-
tányság beszámolója. El´́oterjeszt´́o: rend´́or-
kapitány, 2) Beszámoló a Városüzemeltetési
csoport 2017. évi munkájáról,  El´́oterjeszt´́o:
Salgai György városgondnok, 3) Beszámo-
ló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi m´́ukö-
désér´́ol. El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegy-
z´́o, 4) Sport és civil szervezetek 2018. évi
támogatási pályázatainak elbírálása. El´́oter-
jeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o, 5) 2018. évi
karbantartási és felújítási terv elfogadása.
El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester,
6) Beszámoló a testület lejárt határidej´́u ha-
tározatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol. El´́oterjesz-
t´́o: Heged´́us Ferenc polgármester, 7) Tájé-
koztató a két testületi ülés közötti id´́oszak-
ban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról. El´́oterjeszt´́o: He-
ged´́us Ferenc polgármester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2018. MÁRCIUS

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Márciusban 12-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Márciusban 28-án.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Márciusban
5., 12.,  19., 26.

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!
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Önkormányzati rendeletek
Rétság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének
3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 
2018. évi költségvetésér´́ol

(kivonat)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) és f) pontjában meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 23. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva az önkormányzat 2018. évi
költségvetésér´́ol a következ´́o rendeletet
alkotja.
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Rétság Város Ön-

kormányzatára, annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó intéz-
ményekre terjed ki.

2.§ (1) A Képvisel´́o-testület az önállóan
m´́uköd´́o és gazdálkodó, valamint az
önállóan m´́uköd´́o költségvetési szer-
vek címrendjét a (2) bekezdés szerint
állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat költségvetése képe-
zi az önálló címet.

a) Az önkormányzati feladatok az I. alcímet,
b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet,
c) A Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet,
d) A Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyv-

tár IV. alcímet,
e) Család és Gyermekjóléti Központ az V.

alcímet alkotja. 
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ A Képvisel´́o-testület Rétság Város

Önkormányzatának és az irányítása
alá tartozó költségvetési szervek bevé-
teli és kiadási f´́oösszegét 1.639.373
ezer Ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Képvisel´́o-testület az 1.639.373
ezer Ft bevételi f´́oösszegb´́ol:

(ezer Ft-ban)
a) felhalmozás célú bevételt 200
b) m´́uködési célú bevételt 726 160
c) 2017. évi pénzmaradványt 662 813
d) Visszatérüléseket 250 200

állapítja meg
(2) Az 1.639.373 ezer Ft kiadási f´́oösszeg

megoszlását kiemelt el´́oirányzaton-
ként az alábbiak szerint állapítja meg:
Önkormányzat összesen: 

(ezer Ft-ban)
Beruházás 437 311
Felújítás 21 222
Feljesztésre átadott pénzeszköz 400
Fejlesztési célú kiadás összesen 458 933
Személyi jelleg´́u juttatás 190 233
Munkaadót terhel´́o járulékok 37 979

Dologi kiadás 213 299
Támogatásérték´́u kiadás 2 877
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 126
Költségvetési szervek támogatása 219 104
Szociális ellátás 37 077
M´́uködési kiadás 712 695
Tartalék 217 745
Befektetések 250 000
Költségvetési kiadások összesen 1 639 373
(3) Az önkormányzat intézményeinek lét-

szám keretét a 4. számú melléklet
részletezése szerint 73,9 f´́oben állapít-
ja meg, melyb´́ol a közhasznú és közcélú
foglalkoztatottak létszáma 20,0 f´́o. 

[...]
IV. Záró rendelkezések
26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ´́o

napon lép hatályba, de rendelkezéseit
2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
  Heged´́us Ferenc     dr. Varga Tibor 
    polgármester              jegyz´́o

(A rendelet teljes szövege, és a mellékle-
tek megtalálhatók a www.retsag.hu hon-
lapon, az Önkormányzat fejezetben, a
rendeletek menüpont alatt.)

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális

étkeztetés térítési díjáról 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésé-
ben, valamint a gyermekek védelmér´́ol és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pontjában valamint
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások té-
rítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 
1.§ A rendelet hatálya Rétság Város Ön-

kormányzat által biztosított személyes
gondoskodás körébe tartozó gyermek-
és szociális étkeztetésre terjed ki.

2.§ (1) A gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja az egy ellátottra jutó napi
élelmezési nyersanyag költséggel
egyez´́oen áfa nélkül

a) óvoda 289 Ft
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év)

 342 Ft
c) csak ebédet igénybe vev´́o általános is-

kolai tanulók I. korcsoport (7-10. év)
231 Ft

d) csak ebédet igénybe vev´́o általános is-
kolai tanulók II. korcsoport (11-14. év)
 252 Ft

(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyers-
anyag költség megoszlása:

a) Óvoda
tízórai 68 Ft
ebéd 163 Ft
uzsonna 58 Ft
Összesen: 289 Ft

b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)
tízórai 58 Ft
ebéd 231 Ft
uzsonna 53 Ft
Összesen: 342 Ft

c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)
ebéd 252 Ft

3.§ (1) A szociális étkezés intézményi té-
rítési díja: 339 Ft/adag,

(2) Szociális ebéd lakásra szállításának
nettó költsége: 58 Ft/adag

4.§ (1) Az óvodai és iskolai étkezésben
részt vev´́o gyermekek személyi térítési
díját az intézményi térítési díj áfá-val
növelt összegének és az igénybevett
étkezések számának, valamint a Gyvt.
148. §-ában foglalt normatív kedvez-
mények figyelembe vételével az óvo-
da esetében az intézményvezet´́o, az is-
kola és a szociális étkezés esetében a
pénzügyi el´́oadó állapítja meg.

(2) A kerekítési szabályok szerint megál-
lapított bruttó térítési díjak:

a) Az óvodai étkezés bruttó díja 365 Ft,
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) 435 Ft,
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 320 Ft,
d) Szociális étkezés 430 Ft,
e) Szociális ebéd lakásra kiszállítása 75 Ft
5. § (1) A szociális étkezés és szociális

ebéd lakásra szállítása után fizetend´́o
napi személyi térítési díj a 3.§ (1) -(2)
bekezdése szerinti intézményi térítési
díj  áfá-val növelt összege azzal, hogy
az nem haladhatja meg a szolgáltatást
igénybevev´́o személy 1 napra számí-
tott rendszeres jövedelmének 30 %-át.

(2) A szociális étkezés és szociális ebéd
lakásra szállítása után fizetend´́o sze-
mélyi térítési díjat az (1) bekezdés sze-
rint megállapított napi személyi téríté-
si díj és az igénybevett étkezések szá-
mának figyelembe vételével a pénz-
ügyi el´́oadó állapítja meg.

(3) A szociális étkezés térítési díját utólag,
a tárgyhót követ´́o 15-ig kell megfizet-
ni az önkormányzat részére.

6.§ Ez a rendelet 2018. március 01. napján
lép hatályba. A rendelet hatályba lépésé-
vel egyidej´́uleg hatályát veszti a gyer-
mekétkeztetés és szociális étkeztetés té-
rítési díjáról szóló 1/2017. (I. 30.) önkor-
mányzati rendelet.
 Heged´́us Ferenc     Dr. Varga Tibor
     polgármester        jegyz´́o
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Hír - háttér

A február 23-i képvisel´́o-testületi ülés
els´́o napirendjeként szerepelt a 2018.
évi költségvetési rendelet jóváhagyása.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bi-
zottság ülésén hangzottak el fontos hoz-
zászólások, melyeket dr. Szájbely Ern´́o,
a bizottság elnöke foglalt össze a testü-
leti ülésen, az alábbiak szerint:

A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bi-
zottság február 20-án tartotta ülését, ame-
lyen el´́oször 5, kés´́obb 6 bizottsági taggal
a bizottság végig határozatképes volt. A
2018. évi költségvetés elfogadása cím´́u
napirendet is megtárgyalta a bizottság. Is-
meretes, hogy a vonatkozó jogszabályok
alapján a költségvetési rendeletet február
15-ig kell benyújtani a képvisel´́o-testület
számára. Ez megtörtént. Az államháztar-
tási törvény tartalmazza a helyi önkor-
mányzat költségvetési rendeletének köte-
lez´́o tartalmát. Vannak kötelez´́o és vannak
önként vállalt feladatai az önkormányzat-
nak. Az önkormányzati törvény pedig
meghatározza az önkormányzatok kötele-
z´́o feladatait. Ilyenek a településfejlesztés,
településrendezés és a település üzemelte-
tése; az egészségügyi alapellátás; a kör-
nyezet-egészségügy; az óvodai ellátás; a
kulturális szolgáltatás, különösen a nyil-
vános könyvtári ellátás biztosítása, illetve
a helyi közm´́uvel´́odési tevékenység támo-
gatása; szociális- és gyermekjóléti szol-
gáltatások és ellátások; lakás- és helyiség-
gazdálkodás; helyi környezet- és termé-
szetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhá-
rítás; honvédelem, polgári védelem, ka-
tasztrófavédelem, helyi közfoglalkozta-
tás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és
turizmussal kapcsolatos feladatok; sport,
ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közre-
m´́uködés a település közbiztonságának
biztosításában; a hulladékgazdálkodás és
a víziközm´́u szolgáltatás.

Az önkormányzat gazdálkodásának az
alapja a mindenkori éves költségvetése.
Ebb´́ol finanszírozza és látja el a törvény-
ben meghatározott kötelez´́o, valamint a
kötelez´́o feladatai ellátását nem veszé-
lyeztet´́o, önként vállalt feladatait az ön-
kormányzat. El´́oírás az, hogy most már
költségvetési rendeletben m´́uködési hiány
nem tervezhet´́o. A költségvetésnek két ol-
dala van. Vannak bevételei és vannak ki-
adásai. Az önkormányzat bevételei három
helyr´́ol származnak: Központi költségve-
tésb´́ol származó bevételek, a helyi adóbe-
vételek, m´́uködési bevételek, illetve átvett
pénzeszközök. Ezek képezik a költségve-
tés bevételi oldalát. A helyi önkormányza-
tok m´́uködésének van egy általános támo-

gatása, melyet a központi költségvetésb´́ol
az állam biztosít. Rétság olyan helyzetben
van, hogy az adóer´́oképesség számítás mi-
att jó pár olyan ellátásra nem kapunk köz-
ponti állami támogatást, amelyre egyéb-
ként járna. Intézményeink közül a Polgár-
mesteri Hivatal van a legrosszabb helyzet-
ben  ebb´́ol a szempontból. A hivatal m´́u-
ködésének támogatása több mint 73 millió
forint lenne, e helyett a központi költség-
vetés erre a feladatra csak 4 millió forintot
biztosít. Járna, de nem kapunk állami tá-
mogatást a következ´́o feladatokra: zöldte-
rület gazdálkodás, közvilágítás, közteme-
t´́o fenntartása, közutak fenntartása, illetve
egyéb kötelez´́o önkormányzati feladatok
támogatása. Mindösszesen, ha ezeket a té-
teleket összeadjuk, akkor Rétság esetében
a központi elvonás, tehát az állam által
nem biztosított támogatás 93.375.686 Ft.
Tehát több mint 93 millió forint az, amit
nem kapunk meg, mondván, hogy az adó-
er´́oképességünk miatt nem jár.

Ami a helyi adóbevételeinket illeti, a
tavalyi tapasztalatok alapján történt a ter-
vezés. A m´́uködési bevételek között ter-
veztük a bérleti díjakat, illetve a térítési
díjakat. Az átvett pénzeszközök között
szerepel az egészségügyi feladatok finan-
szírozása, valamint a közmunka program-
ra tervezett összegek.

Az önkormányzat költségvetésének
kiadási oldalának tervezése a 2017. évi
tapasztalatok  alapján történt. Összesen-
ben  a  költségvetésünk  kiadási és bevé-
teli f´́oösszege 1.639.373.000 Ft (1,6 mil-
liárd Ft).

A kiosztott el´́oterjesztésben néhány
szám módosításra került, a pontosított ki-
adási, bevételi f´́oösszeg tehát az el´́obb is-
mertetett.

A bizottsági ülésen a költségvetés tár-
gyalásával kapcsolatban elhangzott egy
olyan kérdés, hogy a bevételi oldalon a
Nógrád Volánnal kapcsolatosan a beterve-
zett szám nem felelt meg a szerz´́odésben
rögzített összegnek. Itt az az ígéret hang-
zott el, hogy utánanéznek és tisztázva lesz
ez a kérdés. A Volánnak természetesen a
bérelt jegypénztárért fizetnie kell az ön-
kormányzat részére. A költségvetési vitá-
ban néhány tétel volt, ami bekerült a ter-
vezetbe. Volt több olyan tétel is, ami prak-
tikus okokból került be azért, hogy ne
kelljen mindjárt a költségvetést módosíta-
ni.  Volt két olyan tétel, amely kikerült a
tervezetb´́ol.

Összesenben megállapította a bizott-
ság, és valamennyi hozzászóló is azt
emelte ki, hogy egy részletes és áttekint-

het´́o anyagot kaptunk, és a költségvetés
összeállítása a januári ülésen elfogadott
irányelveknek megfelel´́oen történt. Ala-
pos és részletes munka. Egyik hozzászóló
kifejtette: jó, hogy kimutatásra kerültek az
el´́oz´́o évr´́ol áthúzódó kötelezettségvállalá-
sok, illetve a hozzájuk kapcsolódó pén-
zösszegek is. Következ´́o hozzászólásban
elhangzott, hogy a szöveges anyag is igen
részletes, és aki a számtáblázatokban nem
akar tájékozódni, az is részletes képet kap
a költségvetést illet´́oen.

Ez a költségvetés, ami a mai ülésen
elfogadásra kerül, megalapozott és stabil
gazdálkodást tesz lehet´́ové. Változás a
gyakorlatban az, hogy korábban az intéz-
ményekt´́ol a különböz´́o felhalmozási és
felújítási kiadások tartalékalapba kerül-
tek. Most valamennyi intézménynél, ame-
lyik betervezett ilyet, ott maradt az adott
intézmény költségvetésében, de a rendelet
végrehajtásának szabályai szerint ezeknek
a pénzeknek a felhasználása csak testületi
döntés után történhet meg.

A költségvetés az önkormányzat talán
legfontosabb rendelete. Nagy munka volt
az összeállítása és ezzel kapcsolatban el-
hangzottak köszönetek a pénzügyi csoport
dolgozóinak, illetve bizottsági tagunknak,
aki részt vett a költségvetés összeállításá-
ban. Kapecska Ferencnér´́ol van szó.

Végül a bizottság a néhány tétellel
módosított költségvetési rendeletet 6
egyöntet´́u igen szavazattal elfogadásra ja-
vasolja a képvisel´́o-testület számára.

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 szerkesztés során egyetlen rendez´́o-
elvet tartunk fontosnak magunk számára,
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 gazdagít-
sa 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.
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Bálok bálja 42.
Ebben az évben a Hold járáshoz számí-
tottan közel van a húsvét így igen rövid-
re szabatott a farsang. Gyakorlatilag a
következ´́o hétvégén lehet még hangos
mulatozás a hagyományok szerint. Így
aztán sorra szervez´́odnek a farsangi
rendezvények, sorolni lehetne környé-
künkön merre voltak szórakozva id´́o-
múlató események.

Tény azonban, hogy Rétságon az év
eleji mulatságok közül a legnagyobb, a
bálok bálja, az idén már 42. alkalommal
megrendezett Vöröskeresztes bál. Bár vá-
rosunkban már nem m´́uködik formális vö-
röskeresztes szervezet, de annál lelkesebb
akítivisták összetartó csoportja sokat dol-
gozik a véradások szervezésén, az id´́osek
napi program megvalósításán, és hasonló-
an ennek az évr´́ol-évre visszatér´́o alka-
lomnak a megrendezésén. A különféle
események pedig úgy függenek össze,
hogy eme estély bevétele jótékony célt
szolgál, a többi esemény megvalósításá-
hoz teremt pénzügyi alapot.

Hét óra “magasságában” már egyre
nyüzsg´́obbé vált a m´́uvel´́odési központ
aulája, ahol els´́o látásra felt´́unik, hogy a
szokásosnál több asztalt kellett elhelyezni
a vendégek fogadására. Korábban inkább
a középkorú és id´́osebb emberek összejö-
veteleként számon tartott eseményen az
utóbbi években - és most is - tapasz-
talhatóan egyre több fiatal vesz részt.

Szlezák Istvánné, Eszter a hasonló
programok eddigi házigazdája köszöntöt-
te a megjelenteket, majd bejelentette,
hogy ezennel az est szóviv´́oje Keresztes
Zsanett lesz, mintegy stafétaváltásként az
ifjúság képviseletében. A bált az Ékes
Énekegyüttes és a Kerepl´́o Néptáncegyüt-
tes m´́usora nyitotta meg, ezután követke-
zett pár köszönt´́o. Els´́oként ezen bálok
“örökös tagjainak”, a bálozók doajenjé-
nek számító Megyeri házapárt üdvözölték
egy szál rózsával. ´́Ok az elmúlt 4 évtized-
ben, amikor csak tehették jelen voltak a
rendezvényen. Kincses Helén a Megyei
Vöröskereszt nevében méltatta a helyi
szervez´́ok munkáját.

Majd egy egészen különleges produk-
ció - egy hastánc bemutató - emelte az est
fényét. Ilyenféle orientális táncokat gya-
korta láthatunk estébe nyúló feln´́ott ren-
dezvényeken, de ahogyan Dr. Szalai Már-
ta bevezet´́ojéb´́ol megtudtuk, a Százszor-
szép Hastánccsoport a szórakoztatáson, a
közösségi együttlét erején túl a gyógyulást
és az egészségmeg´́orzést is szolgálja. A
legkegyetlenebb betegségekben segít a
felépülésben.

A “csillagfényes boltozat” alatt el´́oa-
dott produkció végén a közönség is bevo-
násra került, és indulhatott a tánc, amihez
a muzsikát a Kis Éji Zenekar szolgáltatta.
Közben felszolgálták a vacsorát, illetve a
rövid pihen´́onek szánt szünetben köszön-

tötték a napokban születésnapjukat ün-
nepl´́oket.

Ha farsang, akkor maskara is kell. No
meg a programot rendszeresen látogatók
tudják, hogy éjfél el´́ott nem maradhat el
egy különleges jelmezes produkció, nem
meghívott fellép´́okkel, hanem a résztve-
v´́okb´́ol alakult együttessel. 

Ebben az évben a 21. század techniká-
jának jegyében a társkeres´́o oldalakon
megjelen´́o bemutatkozások, és a valóság
összefüggéseit dolgozták fel komikus for-
mában. Vetített képen össze lehetett ha-
sonlítani az ajánlatot, és az ajánlattev´́ot. A
szellemes jelmezekben - melyekben ne-
met cseréltek a szerepl´́ok -, és spanyolos
temperamentummal a hölgyek vonultak
fel urakként, a férfiak pedig n´́oi megjele-
nést igyeleztek kölcsönözni maguknak.
Ezzel is alátámasztva a hasonló társkere-
s´́ok ellentmondásait, olykor el´́oforduló
nagyotmondásait. A produkcióról sok ké-
pet találunk a közösségi oldalakon is, bár
igazából az elhangzott bemutatások szö-
vege adta a savát borsát a játéknak. (Err´́ol
talán a Rétsági Tv tudósításából hallhat-
nak a februári Hiradóban, mely a Youtu-
bon is elérhet´́o.)

A tarka forgatag, a tánc ezennel is a
parkett közös birtokbavételével, a közön-
ség bekapcsolásával ment át igazi báli for-
gataggá. Az újabb pihentet´́o szünetben
tombolahúzás növelte az izgalmakat a
hajnalig tartó mulatozásban. Nyugodtan
kijelenthetjük, jó mulatság volt. 

    HANGADÓ        2018. MÁRCIUS    

7    



Sulikarnevál
Február 9-én tartotta az általános isko-
la jelmezes karneváli programját a m´́u-
vel´́odési központban. Mint az más ha-
sonló alkalommal szokás, most is
ugyancsak megtelt a színházterem.
Csillogó szem´́u gyerekekkel, büszke
hozzátartozókkal, és kíváncsi érdekl´́o-
d´́okkel.

Kezdésnél a fiatal “szóviv´́ok” bemu-
tatták a zs´́urit, és felkérték Belovai Gabri-
ella igazgatóhelyettest köszönt´́o tartására.
A felvezet´́oben érdekes módon hallhattuk
feleleveníteni a farsangi szokásokat.

Majd korcsoportonként, illetve osztá-
lyonként vonultak szinpadra az alsó tago-
zatos diákok, megmutatva jelmezeiket a
közönségnek és a bírálóknak. Majd egy

közös meghajlást követ´́oen jöhetett az
újabb csoport, újabb ötletes maskarákkal.
Amint a színpadról leléptek a néz´́otér irá-
nyába, az alsós gyermekek egy-egy aján-
dékot kaptak.

A fels´́o tagozatosok inkább közös pro-
dukcióval tarkították a karneváli hangula-
tot. Volt itt nemzetek tánca, UV fényjáték-
ban megjelen´́o lebeg´́o mozdulatok, és egy
különös játék a paravánokon. Mondani
sem kell, minden színpadra lép´́o nagy si-
kert aratott.

Ameddig a zs´́uri értékelt az aulában
indult a zene, és a fiatalság már hangolt a
táncra. Az asztaloknál szül´́ok által készí-
tett finomságokból készült büfé várta a
szomjazókat és az éhez´́oket. A szerényen

megállapított díjak jótékony célt szolgál-
nak majd az iskola alapítványánál. Mikép-
pen a tombolajegyek bevétele is ezt az
alapot gazdagítja.

Eredményhirdetést követ´́oen került
sor a tombola húzására, ami nem kevés
izgalommal, de b´́oséges ajándékkal járt.
Majd újra folytatódott a tánc az aula erre
az alkalomra csillagfényes vilódzó hangu-
latú lámpáinak sugaraitól átölelve.

Farsang az óvodában
A héten több farsangi rendezvényre is
sor kerül.  Február 5-én az óvodában
tartottak jelmezes, játékos télbúcsúzta-
tó programot. 

Mint mindig, a gyermekintézmény er-
re az alkalomra is az ünnep jellegének
megfelel´́o díszítésben pompázott, nagy-
részt a gyermekek el´́oz´́o napokban készült
munkáinak felhasználásával. Délel´́ott már
nagy volt az izgalom, minden ovilakó át-

változott valami másra, mint korábban. A
minden szó pontos, hiszen az intézmény
munkatársai is álruhát, álarcot öltöttek,
hogy az együttes játék és a közös élmény
még jobb legyen. Azután a csoportok az
aulába gyülekeztek. Elnézve az ötlete-
sebbnél öltetesebb jelmezeket, els´́oként az
jutott eszembe, hogy többször is örömteli
izgalom mire eljön ez a nap. El´́oször ami-
kor számtalan egyeztetés után megszüle-

tik az öltet, mit lehet a háztartásban
könnyen el´́okeríthet´́o anyagokból alkotni.
Aztán maga az elkészítés, és a próba.
Majd a közös farsang, amikor a gyermek-
ek mint tündérek, rend´́orök, kalózok, her-
cegn´́ok, pókemberek, méhecskék, katicák,
pillangók és különféle h´́osökként jelennek
meg. Utána pedig az emlékezés, hogy mi
is volt el´́oz´́o évben, és egy esztend´́o múl-
tán, akár az iskolában mi újat lehetne kre-
álni. Csupa szép feladat, gond- és öröm-
forrás. Mindegyik együtt, de a vége mégis
csak egy kellemes érzés szül´́onek, gyer-
meknek.

A csoportok  hatalmas kört alkotva
járták be a területet, ahol Simon Katalin
néptáncoktató tartott daltanulásos, népi já-
tékos foglalkozást. Új dalok megismeré-
sével, tánclépésben telt az id´́o. Közben a
játék úgy hozta, hogy más csoportok tag-
jai is megismerhették a “kollégák” visele-
tét, hiszen a csoporttársakét már a saját
szóbában a készül´́odés közben is szem-
ügyre vehették.

Majd a pedagógusokkal elvonultak a
termeikbe. Aki akart, maradhatott a jel-
mezben, és gondolom a foglalkozások is
ennek a gondolatkörnek a jegyében, az
átváltozás felhasználásával folytatódott.
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Rendhagyó irodalom óra
Bizonyára többekben felmerült már, ha
a költészetnek van napja április 11-én,
miért nincs más irodalmi m´́ufajoknak.
Talán ebb´́ol a gondolatból született
döntés: legyen hát. A Magyar Írószövet-
ség Választmánya kezdeményezte, hogy
február 18-a, Jókai Mór születésnapja
legyen a Magyar Szépróza Napja. Erre
a programsorozatra ebben az esztend´́o-
ben kerül sor el´́oször.

Tekintettel arra, hogy több hasonló
rendezvény valósul meg - no meg hogy
18-a vasárnapra esik - a környez´́o napok-
ban szervez´́odnek irodalmi események,
így akár ünnepi hétnek is tekinthet´́o a kez-
deményezés. Rétságon a könyvtárban 14-
én került sor író- olvasó találkozóra, mely-
nek vendége Csender Levente, József At-
tila-díjas író volt. A szerz´́or´́ol röviden
annyit, hogy Erdélyb´́ol származó, ma Bu-
dapesten él´́o magyar tanár, akinek már
több novelláskötete megjelent, közülük a
mi bibliotékánkban is megtalálhatóak pél-
dányok. (Az interneten, a Wikipédia sya-
bad lexikon oldalán b´́ovebb ismertet´́o ol-
vasható.)

Az iskolások 8. osztályos csoportja ér-
kezett a könyvtárba. Amíg elfoglalták a

helyüket az Ipoly TV készített riportot a
vendéggel és néhány tanulóval. Amint
megtelt az olvasótermi rész Pánczél And-
rás - a szervez´́o Guttenberg Pál Népf´́ois-
kola elnöke - köszöntötte a résztvev´́oket
és mutatta be a délel´́ott f´́oszerepl´́ojét.

Csender Levente el´́obb szólt az olva-
sás fontosságáról, a képzelet leírt szöve-
gek általi megmozgatásáról, náhány érde-
kessséggel f´́uszerezve az el´́oadást. Mint
megtudtuk a szerz´́o els´́osorban novellákat
ír. Majd saját m´́uveib´́ol olvasott fel. Egyi-
ket még kéziratból, ami kés´́obb jelenik
meg, illetve a könyvtárban is fellelhet´́o
kötetb´́ol. Kérdésre elmondta, hogy írásai
ötletét a való életb´́ol merítette, de az írói
fantáziával kiegészítve váltak kötetbe
szerkeszthet´́o szépprózává.

A délel´́otti “rendhagyó irodalomóra”
kellemesen és hasznosan telt. A beszélge-
tés úgy alakult, hogy a tevezett 45 perc
helyett a következ´́o tanórára is elhúzódott,
sokak “szomorúságára”, hiszen ott mate-
matika dolgozat lett volna a feladat. Te-
kintettel arra, hogy itt nem frissen megje-
lent m´́uvek kerültek terítékre, könyvek
árusítására nem volt mód. De azért a de-
dikálás nem maradhatott el, a könyvtári
példányok ´́orzik a vendég üzenetét és au-
togramját.

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. március 1., 15., 29. csütörtök
2018. április 12., 26. 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 beköszöntött tavaszi id´́ojárás okán is
várható kerti munkákkal összefüggésben
felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok
(használók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´́o
szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeir´́ol szóló
helyi rendeletben, a kerti hulladékok ége-
tésével 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 len-
ni a széljárásra és arra, hogy a környez´́o
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. Itt kiemel-
ten meg kell er´́osíteni, hogy égetni kizáró-
lag kerti hulladékot, nyesedéket, száraz
avart szabad. Nem égethet´́ok egyéb anya-
gok, háztartási hulladék, gumi, m´́uanya-
gok, festékek, veszélyes anyagok.

A rendelet külön szabályozza az ége-
t´́oberendezésekben nem égethet´́o anyago-
kat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormány-
zat fejezetben, a rendeletek pont alatt.

A rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.

Érdekes írások az új Helikonban
Nemrégiben jelent meg a világhálón a
nyugat-nógrádi térség legfontosabb
kulturális értékeit összefogó irodalmi-
m´́uvészeti folyóirat, a Bör-
zsönyi Helikon 2018. évi
februári lapszáma.

- Tartalmas olvasnivalót
kínálunk - adott ízelít´́ot a ki-
adványból Krasznai (Karaf-
fa) Gyula szerkeszt´́o. - Szí-
vesen ajánlom mindenki fi-
gyelmébe dr. Koczó József
egyháztörténeti sorozatának
újabb részét, amely ezúttal
az egykori honti f´́oesperesség múltját mu-
tatja be. Kovács T. István a Lebbencsleves
cím´́u, csattanós befejezés´́u novellával szó-

rakoztat, a versek kedvel´́oi pedig Egry Ar-
túr, Horváth Ödön, Végh Tamás és Handó
Péter költeményeiben mélyedhetnek el.

Most debütál nálunk a Nagyoro-
sziban él´́o tehetséges képz´́omvész,
Koczka Dorottya, aki jelenleg egy
egri m´́uvészeti szakközépiskolá-
ban tanul. Természetesen megem-
lékezünk a Nagyorosziban szüle-
tett, és nemrégiben elhunyt fest´́o-
m´́uvészr´́ol, a balassagyarmati Ró-
zsavölgyi Márk Zeneiskola meg-
alapítójáról, Réti Zoltánról.

A Börzsönyi Helikon a
www.retsag.net/helikon internetes honla-
pon olvasható.

Nógrád Megyei Hírlap - H.H.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Március 6. kedd

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás:
Válogatás Szájbely Zsolt felvételeib´́ol

Március 10. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
N´́onapi rendezvénye

Március 14. szerda, 9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az általános iskola 
március 15-i megemlékezése

Március 15. csütörtök, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Megemlékezés 
nemzeti ünnepünk alkalmából
Ünnepi beszédet mond: Heged´́us Fe-
renc, Rétság város polgármestere
Barna János, a Nógrád megyei Köz-
gy´́ulés alelnöke
Közrem´́uködnek: A rétsági általános
iskola tanulói, a Kerepl´́o Gyermek
Néptánc Együttes ifjúsági csoportja,
Szájbely Zsolt
Az ünnepség végén koszorúzás a m´́u-
vel´́odési központ el´́otti emléktábláknál.

Március 22. csütörtök, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház  Fényes Szabolcs
bérletének 3. el´́oadása:
Kell egy színház
musical vígjáték
“A színház maga a csoda. Estér´́ol es-
tére újabb és újabb varázslat, akár egy
külön világ, egy idegen bolygó, ahol a
szerelem mindig végzetes, a féltékeny-
ség csak pusztító lehet és a nevetés
általában csak a ruhatárnál csillapul.
De vajon mi folyik a színpad másik
oldalán, az öltöz´́ok és a próbatermek
labirintusában? Végzetes-e vajon ott
is a szerelem, pusztító-e a féltékenység
és csillapíthatatlan-e a nevetés?
Igaz-e, hogy  Rómeó többnyire csak

este hétt´́ol tízig Rómeó, de már a bü-
fébe érve alattomos Jágóvá válik, és
Júliája a délel´́otti próbán már Fúria-
szerepben tündököl? A KELL EGY
SZÍNHÁZ a színfalak mögötti világba
viszi el a néz´́ot, ahol végzetes szerel-
mek, pusztító féltékenységi jelenetek és
véget nem ér´́o nevetés közepette egy
fiatalokból álló csapat küzd az elisme-
résért: a színház vezet´́oinek megbecsü-
léséért és a néz´́ok szeretetéért. A szín-
ház a színfalak mögül."
Belép´́odíj: 2.300 Ft

Március 24. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´́onapi rendezvénye

Március 27. kedd
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Együttes
Húsvétváró rendezvénye

Március 29. csütörtök, 15.00-18.00 óráig
a m´́uvel´́odési központban
Húsvéti kézm´́uveskedés
Tojásfestés, dekorációkészítés
Gyerekeket, feln´́otteket szeretettel vá-
runk!

El´́ozetes

Április 4. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Tavaszváró fantázia címmel
helyi kézm´́uvesek kiállítása
Alkotók: Dósa Éva, Fábinné Székely
Szilvia, Gatyel Erika, Halász Enik´́o,
K´́ovári Éva, T´́ozsér Valéria, Vincze Já-
nosné
Szeretettel invitálunk minden kedves
érdekl´́od´́ot délután 5 órától a tárlat IN-
TERAKTÍV megnyitójára!

Április 8. vasárnap, 6.00-19.00 óráig
a m´́uvel´́odési központban és az általá-
nos iskolában
Országgy´́ulési képvisel´́ok választása

Április 11. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díjak átadása, Spangár anto-
lógia bemutatása. Az antológiában
megjelent m´́uvekb´́ol helyi amat´́or köz-
rem´́uköd´́ok olvasnak fel

Április 13. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az álalános iskola 
jótékonysági rendezvénye

Április 14. szombat
a m´́uvel´́odési központban
A Városi Nyugdíjas Klub tavaszkö-
szönt´́o rendezvénye

Április 17. kedd
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Csalogány népdalénekl´́o verseny

Április 20. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Ovigála

Április 24. kedd
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás

Május 1. kedd
A Hunyadi Ligetben
MAJÁLIS

Május 12. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
The BlackBirds: 
Mágikus Beatles Parádé
“A budapesti Centrál színházban és a
Katona József színházban is telt házzal
bemutatott m´́usor átöleli a BEATLES
együttes teljes pályafutását az 1962-es
els´́o kislemezt´́ol (Love Me Do) az
1970-es utolsó nagylemezig (Let It
Be). A zenekar 4 f´́o korszakát nem csak
a dalokon keresztül kísérhetjük végig,
de a 4 átöltözéssel az adott korszakhoz
tartozó fellép´́oruhák is megidézik a
Beatlest.
A The BlackBirds zenekar korh´́u ru-
hákban,  korh´́u  hangszerekkel adja
el´́o a jól ismert dalokat és felidézi a
BEATLES együttes fontosabb korsza-
kait! A Bors ´́ormester nagylemezt´́ol
kezdve pedig + 1 zenész is a színpadra
lép, a még teljesebb és hitelesebb meg-
szólalás érdekében. A közönség egy
közel 100 perces id´́outazásban vehet
részt - egy valódi slágerparádén ke-
resztül - többek között olyan dalokkal,
mint az All My Loving,  A Hard Day’s
Night, Yesterday, Yellow Submarine,
Hey Jude vagy a Come Together.
Az el´́oadást egy erre az alkalomhoz
készített egyedi és exkluzív háttérvetí-
tés is színesíti!"
Az együttest a következ´́o oldalon
mutatjuk be.

Figyelem!
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2018. március 17-én, szomba-
ton és március 31-én, szombaton (a nem-
zeti ünnep és a húsvéti munkarendválto-
zások miatt) valamint április 7-én, szom-
baton (az országgy´́ulési választások miatt)
zárva tart!

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.
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rtv.retsag.net

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

2018. MÁRCIUSI m´́usor

Március 13. kedd 18:00 
2017. március 15-i Városi megemlé-
kezés ünnepség felvétele
21:00 ismétlés
Ismétlések: Márc. 14-16. 18:00 és
21:00 órától Márc. 17-18. 10:00 órától

Március 23. péntek
15:55 Él´́o közvetítés Rétság Város 

soron következ´́o
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Március 27. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: március 28-30. 18:00 és
21:00 órától, Március 31-április 1.
10:00 órától

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi para-
méterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban
Hétf´́o:
Suli jóga 16.15-17.00 Vezeti: Évinger

Boglárka
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

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

19.30 Vezeti: Simon Katalin
Gyermek balett 17.00-18.00 Vezeti: Jalits

Eszter
Szerda:
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 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

The BlackBirds - Éljen a BEATLES!
2004-ben egy kicsi budapesti pubban
fellépett négy srác: ekkor adott el´́oször
koncertet a The BlackBirds Beatles em-
lékzenekar. (Két nagy B-vel és egybeír-
va! A név a Beatles együttes Blackbird
cím´́u dalára utal, magyarul “feketeri-
gók”-at jelent.)

Azóta sok minden történt: ahogy mon-
dani szokás, egyik felkérés hozta a mási-
kat, nem sokat váratott magára Anglia
sem, ahol els´́o magyarországi zenekarként
nagy sikerrel szerepeltek a 2007-es Beatle
Week-en, Liverpoolban, ahol három nap
alatt hét koncertet adtak. Ezt 2008-2009-
ben és 2015-ben is megismételték!

A zenekar elképzelése - alakuláskor és
azóta is -, hogy felidézze a legendás Be-
atles koncertek hangulatát. Az eredeti
hangszerek és a régi, csöves er´́osít´́ok
nyújtják a hiteles megszólaláshoz szüksé-
ges alapot. Ez önmagában azonban kevés
lenne: a Beatles munkásságához való tisz-
teletteljes és alázatos viszonyulás, a Beat-

les és általában a zene szeretete az, ami
eredetivé tehet egy ilyen produkciót. Az
elegáns megjelenés, a korh´́u színpadi ru-
házat nem mímelés és utánzás: a fiúk ez-
zel is megtisztelik a Beatles emlékét, a
BlackBirds közönségét, és persze magát
az el´́oadást is.

Nyilvánvaló azonban, hogy nem
nyomtalanul múlt el idestova 50 év, és azt
sem szabad elfelejteni, hogy szemben a
fennmaradt stúdiófelvételekkel, egy m´́u-
köd´́o zenekar “él´́oben” játszik. Ezért a
The BlackBirds nem dolgozza fel a dalo-
kat, ehelyett inkább koncertszer´́uen ad el´́o
mindent. Teheti ezt azért, mert olyan együt-
tes életm´́uvét mutatja be, amely még ma is
érdekes, értékes, hiteles és aktuális. Ezért
adják el´́o a fiúk a dalokat koncertr´́ol kon-
certre, és hiszik, hogy ennek a zenének, és
mindezen túl az igényes “él´́ozenének” érté-
ke, jöv´́oje és semmivel nem helyettesíthet´́o
varázsa van. (forrás: blackbirds.hu)
Rétságon május 12-én lép fel a zenekar!

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.

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.
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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. 

Sport - Labdarúgás
Megyei II. osztály feln´́ott - nyugat - 2017/2018. tavasz

14. forduló 2018.03.17 szombat 15:00 Rétság VSE – Bercel KSK
15. forduló 2018.03.24 Szombat 15:00  Mohora SE – Rétság VSE
16. forduló 2018.03.31 Szombat 15:00  Rétság VSE – Szent Imre DSE Bgyarmat 
17. forduló 2018.04.08 Vasárnap 16:30  Patak SE – Rétság VSE
18. forduló 2018.04.14 Szombat 16:30  Rétság VSE – ´́Orhalom SE
19. forduló 2018.04.21 Szombat 16:30  Rétság VSE – Dejtár SE
20. forduló 2018.04.29 Vasárnap 16:30  Nagyoroszi Hbb SE – Rétság VSE
21. forduló 2018.05.05 Szombat 17:00  Rétság VSE – Bánk SE
22. forduló 2018.05.12 Szombat 17:00  Szügy SE – Rétság VSE
23. forduló 2018.05.19 Szombat 17:00  Rétság VSE – Nógrádsáp SE
24. forduló 2018.05.27 Vasárnap 17:00  Szendehely FC – Rétság VSE 
25. forduló 2018.06.02 Szombat 17:00  Rétság VSE – N´́otincs SE
26. forduló 2018.06.10 Vasárnap 17:00  Varsány SE – Rétság VSE

Nyílt nap a rend´́orségen
Rétságon a Rend´́orkapitányság épüle-
tében tartottak nyílt napot február 26-
án délel´́ott. A résztvev´́ok f´́oként közép-
iskola választás el´́otti fiatalok, akik a
rend´́ori és határvadász pálya lehet´́osé-
geir´́ol, szépségeir´́ol kaptak tájékoz-
tatást, illetve a rendészeti szakgimnázi-
umba továbbtanulás lehet´́oségér´́ol, a je-
lentkezés módjáról.

Az iskolai nagyszünet után gyülekez-
tek fiatalok a rend´́orkapitányság épületé-
nek tanácskozó termében. Demkó Roland
rend´́or ´́ornagy vezette be a programot,
majd Belovai Róbert rétsági rend´́orkapi-
tányság vezet´́oje köszöntötte a megjelen-
teket és néhány információt megosztva
hangolta a figyelmet a következ´́o el´́oadás-
ra. Gáspár Anikó rend´́or ´́ornagy vetített

prezentációval ismertette a rendészeti
szakma jelentkezési feltételeit, majd kis-
filmek levetítésével is bepillantást nyer-
hettünk a rendészeri középiskola életébe,
illetve a rend´́ori hivatás különféle terüle-
teibe.

Minden bizonnyal az el´́oadás is felkel-
tette az ifjúság figyelmét, de ami követke-
zett az még izgalmasabbnak igérkezett.
Bemutatásra kerültek rend´́orségi eszözök,
úgymint pajzs, lövedékálló mellény, sisa-
kok, gázmaszk, más önvédelmi felszerelé-
sek. Az érdekl´́od´́ok ezeket ki is próbálhat-
ták. Talán a legérdekesebb az újlenyomat-
vétel volt, amit itt rabosítás nélkül próbál-
hatott ki, akit érdekelt.

Majd az épület el´́otti udvaron álló rend´́or-
autót vehették jobban szemügyre, kívül, be-

lül. Ki is próbálták a szirénák, fényjelzé-
sek több formáját, és szakért´́ot´́ol kérdez-
ték a járm´́u bels´́o felszerelésének funkció-
it.

Érdekes, tartalmas délel´́ott volt, ame-
lyen motivációt kaphattak azok az oktatá-
si intézmény választása el´́ott álló fiatalok,
akik vonzódnak a rendészeti foglalkozás
iránt.

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

Rétság Pusztaszántón züldövezetben
összközm´́uves építési telkek eladók. To-
vábbi infó: www.szondy.eu/ingatlanok

Eladó lakás Rétságon! Rétságon három
szobás, 66 m2-es, 2. emeleti, téglaépítés´́u
társasházi lakás sürg´́osen eladó! Három
szoba (parkettás), beépített konyha, fürd´́o,
külön WC és folyosó. M´́uanyag nyílászá-
rók (bejárati ajtó és ablakok), ablakokon
red´́ony és szúnyogháló. Konvektoros f´́utés.
Alacsony rezsi! Elektromos hálózat újon-
nan kiépítve. A lakáshoz tartozik pince, kü-
lön kamra és garázs is. lrányár: 8,5 M Ft
Érdekl´́odni: 06-35/351-114 vagy 06-20/
516-7143

    2018. MÁRCIUS     HANGADÓ    
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