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A forradalom ünnepe
„Üdvez légy születésed napján, magyar sza-
badság! el´́oször is én üdvezellek, ki imádkoz-
tam és küzdöttem éretted, üdvözellek oly ma-
gas örömmel, a milyen mély volt fájdalmam,
mid´́on nélkülöztünk tégedet!” írta Pet´́ofi
naplójába március 15-én. Mert egyértelm´́u,
hogy a fiatalság szabadságvágyának, demok-
rácia akarásának gy´́ozelme volt. 

Rétság a hagyományoknak megfelel´́oen ren-
dezte meg a városi megemlékezést. Alkalomhoz ill´́o
díszlet fogadta a résztvev´́oket a m´́uvel´́odési központ
színháztermében, ahol a Himnusz elhangzása után
Kelemen Ágnes a m´́uvel´́odési központ munkatársa
köszöntötte a megjelenteket és kés´́obb is konferálta
a m´́usort. Els´́oként Varga Dávid olvasta fel beszédét,
majd Balla Mihály országgy´́ulési képvisel´́o szólt az
ünnep kapcsán. Szájbely Zsolt szavalata után az
általános iskola m´́usorösszeállítása következett.

Három részre osztott  ünnepi összeállítás el-
s´́o részében verses, énekes részletek idézték a

forradalom eszmeiségét, majd az iskola énekka-
ra következett. Harmadik részben a Kerepl´́o
Gyermek Néptánc Együttes koreográfiát muta-
tott be a forradalom szellemét idézve. Az okta-
tási intézmény m´́usorblokkját  Salgai Nikolett,
Kovácsé Nagy Erzsébet és Simon Katalin szer-
kesztette és állította színpadra. Az iskolai m´́usor
els´́o részében hangzottak el a 12 pont kiemelt
részletei. A szabadságeszmény forradalma gy´́o-
zött és meghatározta Magyarország jöv´́ojét. El-
foglalták az akkori legfontosabb médiumot, és
közzétették pontjaikat. Akkor is dönt´́o jelent´́o-
ség´́u volt minden márciusi esemény, ha a követ-
kez´́o másfél esztend´́o szabadságharca elbukott.

A Szózat elhangzása után a rendezvény a
m´́uvel´́odési központ el´́ott folytatódott, ahol a
szabadságharc rétsági h´́oseinek emléktáblái áll-
nak. A városi önkormányzat után helyezték el
koszorúikat intézmények, civil szervezetek,
egyházak és pártok képviseletében.
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Városházi tudósítások

Március 13-án a sürg´́os döntés igénye
miatt soronkívüli képvisel´́o-testületi
ülés volt, ahol  4 napirend került meg-
tárgyalásra. Az ülésen 5 f´́o vett részt.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati tár-
sulási tanácsba továbbra is Heged´́us Fe-
renc polgármestert delegálta a testület.
A 024. helyrajzi számú külterületi in-
gatlannal kapcsolatban kértek tulajdo-
nosi hozzájárulást, az ott lév´́o fák met-
szésének elvégzésére. A terület
egy földút, és a kérelmez´́o szál-
lítmányának eljuttatását akadá-
lyozó fák metszéséhez, az úton
elhelyezked´́ok eltávolításához a
testület engedélyt adott.
Két további téma zárt ülésen
szerepelt. A testület döntött
Közbeszerzési dokumentációk jóváha-
gyásáról, illetve határozatot hozott a
“Bölcs´́odei fejlesztési program 2018.”
nev´́u pályázati el´́oterjesztéssel kapcso-
latban. Ez tulajdonképpen a bölcs´́ode-
fejlesztési pályázat benyújtásáról szólt.

Március 29-én munkaterv szerint meg-
tartott képvisel´́o-testületi ülésen a módo-
sított napirend szerint 24 téma szerepelt
az “Egyebek” mellett, továbbá egy el´́oter-
jesztés zárt ülésen került megtárgyalásra.
A tanácskozáson a polgármester mellett
5 képvisel´́o vett részt. A szavazások nagy
többsége 6 egyhangú igennel végz´́odött,
az ett´́ol eltér´́oeket külön jelezzük.

A napirend megszavazása el´́ott Dr. Száj-
bely Ern´́o, a Pénzügyi és Városüzemel-
tetési Bizottság (PVB) elnöke, az
SzMSz szerinti lehet´́oséggel élve, napi-
rend el´́otti hozzászólásra jelentkezett,
amihez a testület hozzájárult. A hozzá-
szólás címe: “Ülünk-e a város pénzén?”.
A kb. 10 perces hozzászólást hosszabb
vita követte, amely lényegében eltért az
el´́oadottaktól, és melléktémákat hozott a
napirend el´́otti vitába. Ezért erre nem
térünk ki, de az elhangzott napirend el-
´́otti hozzászólást Hír-Háttér rovatunk-
ban, a 4. oldalon közzétesszük. (A to-
vábbiak a jegyz´́okönyvben, illetve az
ülés videofelvételén megtekinthet´́ok.)
Az önkormányzat vagyonrendelete a
korábbihoz képest néhány ponton -
jogszabályi el´́oírások miatt - módo-
sult. A változások a rendelet tartalmi
lényegét nem befolyásolják, csak pon-
tosították. A jobb kezelhet´́oség érdeké-
ben új rendeletet alkotott a testület.
A szociális rendelet több ponton mó-
dosult, ezért ebben a tárgyban is új jog-

szabályt fogadott el a testület. A terjedel-
mes rendelet legfontosabb változása,
hogy bizottsági javaslat alapján meg-
emelésre kerültek a jogosultság összeg-
határai, így bizonyos kedvezményekben
többen részesülhetnek. Különösen így
van ez a születési támogatásnál és a te-
metési támogatásnál. (Ezek összegét
PVB kezdeményezésre a költségvetés
tárgyalásakor megemelte testület, ezen-
nel ez is beépítésre került.) A megemelt
összeg´́u születési és temetési támoga-

tások január 1-jét´́ol visszame-
n´́oleg igénybevehet´́ok azok-
nak, akik 2019-ben szereztek
erre jogosultságot. Megemel-
kedett az igénybevételhez kor-
látként jelölt jövedelem össze-
ge is, ami mindkét támogatás
esetében a minimálnyugdíj egy

f´́ore jutó összegének 8-szorosa, tehát je-
lenleg havi 228.000 Ft. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy szinte mindenki igénybe
tudja venni ezeket a juttatásokat. A mó-
dosított jogszabályt a testület elfogadta.
A sport és civil szervezetek támogatásá-
ra kiírt pályázatra ebben az esztend´́oben
7 pályázat érkezett, mindegyik megfe-
lelt a feltételeknek. A szervezetek mind-
egyike az el´́oz´́o évi támogatásnál leg-
alább 100.000 Ft-tal több lehet´́oséget
kapott 2019-re is közösségi céljainak
megvalósítására, amelyet a testület - egy
kivétellel - 6 igen szavazattal elfogadott.
(Megjegyzend´́o, hogy a PVB által java-
solt összegekhez módosító indítvány
nem érkezett.) A kivétel a Rétság Városi
Sportegyesület, amely támogatását 4 f´́o
képvisel´́o szavazta meg, 2 nem ellené-
ben. Az el´́oterjesztésben szerepelt az a
megállapodás, amelyet a pályázóknak
be kell tartaniuk. A döntés a következ´́o
volt 2019-re: Városi Nyugdíjas Klub
400.000 Ft, Hunyadi Nyugállományúak
Klubja 400.000 Ft, Rétság Városi Sport-
egyesület 3.100.000 Ft, Árpád Ijász egy-
let 900.000 Ft, Rétsági Judo Club
500.000 Ft. Árpád Ijász Egylet Militari
tábor szervezéséhez 80.000 Ft, Kerepl´́o
Néptánc Egyesület 520.000 Ft. Mint a
PVB összefoglalóban is elhangzott, a
szervezetek ezen kívül díjmentes terem,
illetve ingatlanhasználatban is részesül-
nek, illetve pályázhatnak a Társadalmi
Kapcsolatok Munkacsoport utazási és
belép´́ojegy kedvezményére is. A Nem-
zetiségi Önkormányzatokat, mivel
nem min´́osülnek civil szervezetnek,
hasonlóan a tavalyi évhez, más forrás-
ból kívánja a testület támogatni.

Munkaterv szerint Salgai György vá-
rosgondnok benyújtotta beszámolóját
a Városüzemeltetési Csoport el´́oz´́o évi
tevékenységér´́ol, és az idei kiemelt
feladatokról. A beszámolót a testület
elfogadta. Tekintettel arra, hogy a je-
lenleg alkalmazott 15 f´́o közmunkás
létszámát b´́ovíteni szándékozó el´́oter-
jesztést a bizottság javaslata alapján
nem vette napirendre a testület, ennél
a témánál alakult ki vita a törölt napi-
rendr´́ol is. A felvetések lényege az,
hogy korábban munkafegyelmi kérdé-
sek merültek fel egyes közmunkások-
nál, így a 15 f´́o alkalmazásakor rész-
ben más személyek kerültek kiválasz-
tásra. A PVB ajánlása alapján az er´́o-
sebb fizikumú munkásokat megkívánó
feladatokra - mint például a kézi moto-
ros f´́unyírás - esetleg 1-2 f´́o 8 órás fog-
lalkoztatású személy nyári id´́oszakra
történ´́o alkalmazása lenne célszer´́u. 
Jávorka János képvisel´́o nyújtott be el´́o-
terjesztést az iskolával szembeni ún.
“kis játszótér” rekonstrukciójára, mert
az elmúlt id´́oszakban meghíbásodások
és rongálások is használhatatlanná tet-
ték ezt a játszóteret. Mint a PVB ösz-
szefoglalóban is elhangzott, ez a terü-
let inkább a kisebb korosztály szabad-
id´́o eltöltését szolgálja, hiszen a na-
gyobbaknak rendelkezésére áll másik
3 “grund” is. Ezért olyan játékok ke-
rülnek beszerzésre, amelyek nem ma-
gasak, eséscsillapítónak a f´́u és a ho-
mok megfelel. A testület végül
2.356.950 Ft értékben a következ´́o já-
tékeszközök beszerzésér´́ol döntött: to-
rony csúszdával, mérleghinta, 2 db
kétüléses rugósjáték, 2 db. köztéri kör-
forgó. A két darabos megrendelések-
b´́ol 1-1 játék a KRESZ parki gyermek-
ligetbe kerül telepítésre, a kisebb gyer-
mekek lehet´́oségeinek b´́ovítésére. A
játékeszközök telepítésére még a ta-
vasz folyamán sor kerül.
A Nyárfa utcai felújításokhoz jelent-
kezett pótmunka igény. Egy lépcs´́o és
kukatároló más helyre történ´́o elhelye-
zésér´́ol döntött a testület, a szerz´́odés
aláírására megbízta a polgármestert.
A Nyugat-Nógrád Térségfejleszt´́o Non-
profit Kft.-vel vállalkozási szerz´́odés jó-
váhagyására került sor, a bölcs´́ode pá-
lyázat dokumentációinak elkészítésére.
Rétsági Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont két szerz´́odés-tervezet jóváhagyá-
sát kérte. Az egyik pszichológus óradíjas
alkalmazásáról, a másik a telefonos flot-
ta kiegészítésér´́ol szólt. A testület ezek
megkötéséhez hozzájárult.
A polgármester el´́oterjesztést nyújtott be
a GDPR uniós alapelvek önkormány-
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zatnál történ´́o alkalmazásához adatvé-
delmi szakért´́o beállítására. A csatolt
ajánlat igen költséges. A PVB összefog-
lalóban elhangzott, hogy tájékozódni
szükséges a környez´́o településeken,
máshol hogyan oldják meg ezt a kérdést.
Példák is elhangzottak más szervezetek
GDPR szabályzatainak lényegesen egy-
szer´́ubb megvalósítására. Ezért a testület
úgy döntött, hogy a tárgyban további
tájékozódás, szükséges.
Korábban bizottsági és képvisel´́oi fel-
vetésre az éves költségvetésbe került a
város patkányirtásának költsége. Most
a feladatot korábban is ellátó Bábolna
Bió Kft. szerz´́odése került a testület
elé, amelyet az elfogadott. Ennek ér-
telmében idén a város teljes területén
elvégzik ezt a munkát a szakemberek.
Ajánlat érkezett a település végén 27
nyelv´́u (+orosz és kínai) üdvözl´́o táblák
elhelyezésére, illetve ilyenek vásárlásá-
ra. A képvisel´́o-testület úgy döntött,
hogy nem kíván ilyen táblákat vásárolni.
A Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
(ÖTE) nyújtott be kérelmet, melyben az
éves 1,3 millió forint támogatás mellett,
napelemrendszer kialakítására kér
800.000 Ft támogatást. A képvisel´́o-testü-
let úgy döntött, hogy tulajdonosi hozzájá-
rulást ad az épületen ilyen rendszer elhe-
lyezésére, de az éves támogatáson kívül
forrást nem biztosít. Ezt a határozatot 4 f´́o
igen, 2 f´́o nem szavazatával fogadta el a
testület. A kivitelezés pályázat keretében
megvalósítható. A PVB összefoglalóban
elhangzott, hogy az ÖTE tevékenysége a
Katasztrófavédelmi ´́Ors létesítésével és
állandó ügyelete mellett lényegesen meg-
változott, ennek ellenére az önkormány-
zat az 1,3 millió forintos támogatást nem
csökkentette. A beszámolójuk szerint ele-
gend´́o tartalékkal rendelkeznek a pályá-
zati önrész fedezéséhez.
Löffler Richárd - több személy aláírá-
sát csatolva - kérelmet nyújtott be,
hogy a Börzsönyi, Jászteleki, Tölgyfa,
Szér´́uskert utcák súlykorlátozását el´́o-
író KRESZ táblákon a “kivéve célfor-
galom” felirat kerüljön elhelyezésre. A
kérelmet azzal indokolta, hogy a gará-
zsépítéshez az anyag beszállítását csak
nagy súlyú gépkocsival tudja  megol-
dani. A PVB összefoglalóban és a tes-
tületi vitában elhangzott, hogy a fenti
utak 5 tonna terhelhet´́oségre vannak
méretezve. Rendszeresen nagyobb jár-
m´́uvek behajtása esetén az út gyorsan
tönkremegy, ami az ottani lakóknak
nem lenne kedvez´́o. Végül a testület
úgy döntött, hogy a meglév´́o szabályo-
zást nem változtatja meg, viszont in-
dokolt esetben a jegyz´́o egyedi enge-

délyt adhat ki, meghatározva az alkal-
mi szállítás idejét, célját.
Dr. Szabó Mariann nyújtott be kérelmet,
hogy a rendel´́ojében lév´́o 3 db szék el-
kopott, továbbá szüksége lenne újabb
szekrényekre kartonok tártolására és egy
második EKG berendezésre. A PVB
ülésen és a testületi vitában is elhang-
zott, hogy a háziorvosi körzetek vállal-
kozásban m´́uködnek, az orvosok akkori
kérése alapján. A m´́uködtetés fedezetét
a NEAK biztosítja, havi átlag 1,7 millió
forint támogatással. Az önkormányzat-
tal megkötött megállapodás alapján a
tárgyi eszközök javítása, pótlása a meg-
bízott vállalkozás feladata. Az önkor-
mányzat a NEAK támogatáson túl is kb.
havi 98.000 Ft plusz támogatást biztosít
azzal, hogy a háziorvosoknak nem kell
a bérleti díjat és a rezsiköltséget (f´́utés,
világítás, víz- és csatornadíj) megtéríte-
ni, helyettük az önkormányzat fizeti
ezen költségeket a Járóbetegellátó épü-
letében lev´́o rendel´́oknél. Az is elhang-
zott, hogy a kérelem nem eléggé meg-
alapozott, nem világos, mert például
EKG berendezés sokféle létezik, 50 ezer
forinttól több milliós tételig. Ilyen kére-
lem alapján még indokolt esetben sem
tudna a testület dönteni. Végül a testület
nem támogatta a kérelmet.
A 2018. évi rezsicsökkentés (12.000 fo-
rint) már több esetben szerepelt napiren-
den, és a testület a szükséges döntéseket
meghozta. Most egy megállapodás ter-
vezetet hagytak jóvá, ami a MOL kúttal
jön létre PB gázpalackok díjmentes cse-
réjére a támogatás erejéig. Az igényl´́ok
a jogosultság elbírálásáról értesítést kap-
nak, amellyel a szolgáltatást igénybe
tudják venni szeptember 30-ig. Hozzá-
szólásokban elhangzott, hogy elhúzó-
dott ez a támogatási forma, válaszként
pedig az, hogy a testület a szükséges
döntéseket id´́oben meghozta, az állami
szervek intézték lassan az ügyeket.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár díszkivilágítása is szerepelt
már napirenden. Most konkrét ajánlat
és kivitelez´́o megjelölésével döntött a
testület a megvalósításról. A bizottsági
összefoglalóban elhangzott hogy a ko-
rábbi rendszer a Városközpont Reha-
bilitációs pályázat keretében valósult
meg, amihez fenntartási kötelezettség
is társult, a helyreállítás indokolt. A
díszkivilágítás egyébként igen népsze-
r´́u volt a lakosság körében, és nagyban
emelte a városközpont és a felújított
M´́uvel´́odési Központ látványosságát.
A régi világítás a sok éves m´́uködést
követ´́oen sajnos már nem javítható. A
jelenlegi megoldás nem kültéri, hanem

beltérben elhelyezett eszközöket je-
lent, így jobban biztosítja az id´́otálló-
ságot. Végül a kivitelez´́oi szerz´́odés
megkötését 4 képvisel´́o támogatta, 2
f´́o nemmel szavazott.
Mez´́ofi Zoltán alpolgármester ismer-
tette a Társadalmi Kapcsolatok Mun-
kacsoporthoz érkezett kérelmeket. Je-
lenleg az Általános Iskola 2a és 2b
osztálya kap kérelem alapján 35.000
Ft utiköltség támogatást, a 4a osztály
pedig 112.140 forint hozzájárulást
osztálykirándulás költségeihez.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár nyújtotta be 2018. évi beszá-
molóját és 2019. évi rendezvénytervét,
melyet a testület elfogadott. Az ülésen a
témában vita nem alakult ki. A bizottsági
összefoglalóban elhangzott, hogy több
korosztálynak rendszeresen biztosít az
intézmény kulturális programot, illetve
az is, hogy a színpad felújítása és a szín-
háztermi szell´́oz´́orendszer kialakítása is
miel´́obb szükséges.
A Zöld Város pályázathoz közbeszer-
zési el´́okészít´́o és bíráló bizottságot
kell választani, akiknek az ajánlatké-
résnél, illetve a beérkezett pályázatok
el´́ozetes értékelésében lesz feladatuk.
(A végleges döntéseket a képvisel´́o-
testület hozza meg.) A bizottság tagja
nem lehet polgármester vagy képvise-
l´́o, de szakért´́oket be kell vonni. Ennek
alapján elnöknek Szabó Klárát, tagok-
nak Bulejka Andrást, Girasek Károlyt,
szakért´́oknek Fodor Rita Máriát, Már-
kus Pált és Majoros Sándort választot-
ta meg a testület.
A bölcs´́ode pályázatának tervezési mun-
kálataihoz különféle szakágazatok ter-
vezései kapcsolódnak. A korábbi, nem
nyert pályázatoknál már történtek terve-
zések, amelyek részben felhasználásra
kerülnek, de a módosításokat el kell vé-
gezni. A testület a benyújtott szerz´́odés-
tervezeteket elfogadta.
Módosításra került a Zöld Város támo-
gatási szerz´́odése is. A megvalósítás
egyes id´́opontjai (mérföldkövek) változ-
tak a 3. számú mellékletben, a befejezési
véghatárid´́o módosulása nélkül. A testü-
let a módosítást megszavazta.
A lejárt határidej´́u határozatok végrehajtá-
sáról szóló beszámolót a testület elfogadta.
A polgármester két ülés között a város
érdekében végzett munkájáról szóló
tájékoztatót a testület tudomásul vette.
Ennek kapcsán a polgármester ismer-
tette azokat a város-karbantartási ter-
veket, amelyek 2018. évben nem let-
tek végrehajtva, A témához hozzászó-
ló elmondta, hogy a képvisel´́o-testület
a szükséges döntéseket meghozta, a
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tervezéseket elvégeztette. A végrehaj-
tásért minden ilyen döntésnél a polgár-
mester a felel´́os. Így ez a felvetés a
felel´́osség elkenésére alkalmas. A pol-
gármester nem tette meg a határozatok
végrehajtásához szükséges intézkedé-
seket. Szavazott még a testület a kö-
vetkez´́o Európai Uniós tervezési id´́o-
szakban aktuális támogatási igények-
r´́ol. A javaslati listában a volt laktanyát
érint´́o barnamez´́os beruházás mellett,
sport és szórakoztató központ kialakí-
tása, lakóterület fejlesztés, közleke-
désfejlesztés - benne váróterem kiala-
kítása a buszfordulónál -, járdák léte-
sítése, és egyéb megvalósítandó célok
szerepelnek.
Szóbeli el´́oterjesztés alapján szavazott
a testület a napközi konyhában cs´́otö-
rés következtében keletkezett vízdíj-
különbözet megfizetésér´́ol.
Egyebek napirendi pontban Jávorka
János kért közérdek´́u ügyekben intéz-
kedést, illetve adott tájékoztatást. Így
ÉMÁSZ világítási problémákról, útja-
vításokról, tavaszi virágosításról, a “Te
Szedd” akció tapasztalatairól. Elmond-
ta, hogy a kezdeményezésére elindított
KRESZ parki ivókút megvalósítás ter-
vei készülnek, azt megsürgette.
Fodor Rita a jegyz´́o általános helyette-
se felhívta a figyelmet a kötelez´́o ebol-
tás minél szélesebb körben történ´́o is-
mertetésére. (6. oldalon is olvasható)
Heged´́us Ferenc ismertette a lomtala-
nítás megváltozott rendszerét. Err´́ol is
van információ a lapban a 8. oldalon.
Zárt ülésen tárgyalt a testület a város-
karbantartás 2019. évi terveir´́ol. A
meghozott határozat nyilvános. Ennek
alapján az Orgona köz teljes területét
érint´́o csapadékvíz elvezetési munkák-
ról, illetve a Rózsavölgy út 2-8. szám
alatti társasházak el´́otti parkolók
komplett kialakításának el´́okészítésé-
r´́ol szóló el´́oterjesztést elfogadta a tes-
tület azzal, hogy a tervezésre és a köz-
beszerzés lebonyolítására szerz´́odés-
tervezeteket kell bekérni a szakér-
t´́okt´́ol.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2019. ÁPRILIS

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

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Áprilisban 24-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Áprilisban
1., 8., 15., 29.

Hír-Háttér

“Ülünk-e a város pénzén?”

Tisztelt Képvisel´́o-testület! 
Alig több, mint 6 hónappal az önkor-

mányzati választások el´́ott úgy t´́unik,
hogy beindult a kampány, amivel sze-
mély szerint nekem nincsen semmi ba-
jom.

De azzal már inkább, hogy olyan dol-
gok jelennek meg a sajtóban, hangoznak
el a rádióban, televízióban Rétságról és a
rétsági Képvisel´́o-testületr´́ol, melyek kö-
szön´́o viszonyban sincsenek a valóság-
gal. 

Olvasom például a Nógrád Megyei
Hírlap tudósítását a rétsági március 15-i
megemlékezésr´́ol, és nem hiszek a sze-
memnek. Azt írja az újság, hogy ünnepi
köszönt´́ot mondott Balla Mihály ország-
gy´́ulési képvisel´́o, valamint Heged´́us Fe-
renc polgármester távollétében Varga
Dávid önkormányzati képvisel´́o. Aki jelen
volt az ünnepségen láthatta, hogy az els´́o
sorban végig ott ült teljes életnagyságában
Heged´́us Ferenc polgármester úr. Nos,
ennyit a hitelességr´́ol! 

A balassagyarmati médiumokban el-
hangzott egy újabb nyilatkozat, melyben
bírálat érte a Képvisel´́o-testületet, hogy
úgymond ülünk a város pénzén, nem-
hogy a közösségre fordítanánk azt.

Nos, azt kell mondjam, hogy ez a bí-
rálat sem igaz, mert  nem fedi a valóságot.
Az átgondolt és felel´́os gazdálkodás nem
azt jelenti, hogy a testület ül a város
pénzén, hanem figyelembe veszi a ténye-
ket, a lehet´́oségeket, gondol a rövid és
hosszú távú jöv´́ore is, és komolyan veszi
az önkormányzati törvényben megfogal-
mazott azon kötelezettségét, mely szerint
a képvisel´́o-testület a felel´́os az önkor-
mányzat gazdálkodásának bizton-
ságáért! Lehet persze felel´́otlenül szórni
a pénzt addig, amíg van, de utána mi
lesz?  A város és az intézmények m´́ukö-
dését folyamatosan biztosítani kell, a
fejlesztéseket pedig átgondoltan kell üte-
mezni, figyelembe véve a rendelkezésre
álló anyagi, pénzügyi forrásokat.

Lehet persze nagyokat mondani, na-
gyokat ígérni, de azért sokkal jobb lenne
a realitás talaján maradni.

Kétségtelen tény, hogy Rétság anyagi-
lag jobb helyzetben van az Ipari Parkból
származó jelent´́osebb adóbevételek miatt,
de azért a felel´́os és biztonságos gazdál-
kodás így is els´́orend´́u érdeke a város-
nak, és az itt él´́o és dolgozó embereknek.

Egyébként a Képvisel´́o-testület na-
gyon komoly összegekkel támogatja az
itt él´́o embereket és családokat. Ilyenek
pl. a jelent´́osen megemelt születési támo-
gatás, temetési támogatás és a szociális
támogatások. Ilyenek az iskolakezdési tá-
mogatás, a Bursa Hungarica ösztöndíjak,
a szemétszállítás támogatása, a lakosságot
érint´́o utolsó adónem, a kommunális adó
megszüntetése. Csak a kommunális adó
megszüntetése és a szemétdíj támogatása
24.000 Ft-ot hagy idén minden rétsági
család kasszájában.

A kötelez´́o önkormányzati feladatok
mellett igen sok önként vállalt feladatot
is ellát önkormányzatunk. Kiemelked´́o pl.
a civil szervezetek, nyugdíjas klubok,
sportegyesületek támogatása, a néptánc
oktatás támogatása, a fogyatékos emberek
foglalkoztatásának támogatása, az általá-
nos iskolai osztályok, a különböz´́o klubok
és szervezetek kirándulásainak támogatá-
sa, így az utazási költségek és belép´́ok
díjainak jelent´́os támogatása és még sorol-
hatnám tovább az önként vállalt felada-
tok támogatását.

Ezek után azt mondani, hogy ülünk a
város pénzén és nem támogatjuk a város
közösségeit, azt hiszem, hogy egy nagyon
buta és komolytalan állítás!

Feltételezem, hogy ami megmozgat-
hatta egyes képvisel´́ok fantáziáját, az va-
lószín´́uleg a költségvetésben megterve-
zett tartalék relatíve magas összege.

Ez a 2019-es költségvetésben több,
mint 500 millió forint.

Valóban tekintélyes összegnek lát-
szik, de, és itt jön a DE!

Meg kell nézni ugyanis a már koráb-
ban vállalt és folyamatban lev´́o felada-
tokat,  kötelezettségvállalásokat, és mind-
járt kiderül, hogy a tartalék összegének
jelent´́os része feladattal, kötelezettség-
vállalással terhelt, és amikor valaki ilyen
butaságot megfogalmaz, hogy ülünk a
város pénzén, nem ártana el´́otte tájéko-
zódni, számolni, összeadni, kivonni, osz-
tani és szorozni. Tovább kellene látni az
orrunknál!

Tudom, hogy egy város költségveté-
sét, a sok-sok táblázatot nem egyszer´́u do-

Rovatunkban rendre feldolgozunk
egy-egy témát. Olyan kérdésköröket,
amelyek a Városházi tudósítások
sz´́ukszavú jellegénél fogva nem vilá-
gítják meg eléggé a lényeget. Ezúttal
Dr. Szájbely Ern´́o 2019. március 29-
én elhangztott napirend el´́otti hozzá-
szólását tesszük közzé.
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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 2019. márciusi ülés
videófelvétele megtekint-
het´́o a következ´́o Youtube
címen:
https://youtu.be/OzDeBuqNfYQ

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére április 26. péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
április 23 kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések
benyújtásának határideje: április 12. pén-
tek 12.00 óra.)

Munkatervben tervezett napiren-
dek: 1) Beszámoló az Önkormányzat
2018. évi költségvetés teljesítésér´́ol, a
pénzmaradvány elszámolásáról. El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester. 2)
Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szak-
ellátó m´́uködésér´́ol, a Nonprofit Kft. tag-
gy´́ulésér´́ol, illetve a 2018. évi mérlegbe-
számoló elfogadása. El´́oterjeszt´́o: Nábe-
lek Anna ügyvezet´́o igazgató. 3) Beszá-
moló helyi adók és egyéb követelések ál-
lományáról, behajtásuk helyzetér´́ol. El´́o-
terjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester.
4) Beszámoló a testület lejárt határidej´́u
határozatainak végrehajtásáról és az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekr´́ol.
El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármes-
ter. 5) Tájékoztató a két testületi ülés kö-
zötti id´́oszakban az önkormányzat érdeké-
ben végzett polgármesteri munkáról. El´́o-
terjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester.

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!

log átlátni. Ugyanígy nem egyszer´́u tisz-
tában lenni az összefüggésekkel sem.
Mint a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bi-
zottság elnöke, ezért azt kérem minden
képvisel´́o társamtól, hogy ha bármelyi-
k´́otök a jöv´́oben nyilatkozik bárhol, bárki-
nek, el´́otte gondolja át, hogy mit mond,
f´́oleg nézzen utána a tényeknek, és ha
valamiben nem biztos, kérdezzen bátran
olyan személyt´́ol, aki tisztában van az
adott szakterülettel. A Hivatal Pénzügyi
Csoportjának vezet´́oje például biztosan
szívesen áll rendelkezésre mondjuk költ-
ségvetési kérdésekben.

Lehet kampányolni, de ne vezessük
félre az embereket, ezt szeretném kérni
mindenkit´́ol, aki bármilyen fórumon nyi-
latkozik. 

Álljanak akkor itt a tényszámok, mi-
lyen kötelezettségeink is vannak, amelyek
a tartalék összegét - hangsúlyozom, hogy
a mai tudásunk szerint - jelent´́osen ter-
helik!  Nem  beszélek  akkor még olyan
váratlanul bekövetkez´́o dolgokról, me-
lyeknél szintén szükséges lehet a tarta-
lékhoz nyúlni, persze csak akkor, ha van
ilyen! Nem lehet minden pénzt elkölteni,
még akkor sem, ha kampány el´́ott állunk,
szükség van a költségvetésben egy biz-
tonsági tartalékra, amely fedezetet nyújt-
hat nem várt események bekövetkezése
esetén.

Feladatok, kötelezettségvállalások,
melyek a tartalék összegét terhelik:
— Közlekedésfejlesztési pályázat: nem

tudjuk még pontosan, mennyi önrész
kell majd a megvalósításhoz, de azt
tudjuk, hogy az épít´́oipari árak drasz-
tikusan megemelkedtek, így várható,
hogy a tervezéskor kalkulált árak az-
óta jelent´́osen n´́ottek, tehát szinte biz-
tos, hogy nagyobb lesz a szükséges
öner´́o mértéke. A megemelked´́o öner´́ot
a tartalékból kell majd fedezni!

— Zöld Város pályázat: ugyanez mond-
ható el ennél a pályázatnál is, az áre-
melkedések miatt itt is jelent´́osen
emelkedhet az öner´́o mértéke. Ebben
az esetben is a tartalék összege lehet a
fedezet a megnövekedett költségek fi-
nanszírozására. (Csak zárójelben emlí-
tem meg, hogy információm szerint pl.
Érsekvadkert már kétszer hirdetett
eredménytelenséget közbeszerzés
kapcsán, mert annyira elszabadultak
az árak.)

— Bölcs´́ode építés: a jelenlegi pályázat-
nál a várható  öner´́o mértéke  106 mil-
lió Ft, de még nem tudjuk, hogy
mennyi lesz az állami támogatás
összege, és azt sem tudjuk, hogy a
megvalósításig mekkora lesz az áre-
melkedés.

— Étkezde építése, faház bontása: két
évvel ezel´́ott pl. csak a szell´́oz´́orend-
szer kialakítására mondtak a szakem-
berek kb. 20 millió Ft-ot, és hol van
még a többi költség? Egyébként kb
100 milliós  nagyságrend biztosan
várható.

— RVSE sportöltöz´́o b´́ovítése:  még
nem tudunk összeget mondani, de a
testület  vállalta a b´́ovítés anyagi ter-
heit.

— A 32 ha-os terület belterületbe voná-
sa: a földvédelmi járulék 4 milliós
költségét szintén a tartalék terhére kell
kifizetni.

— Önkormányzati dolgozók béremelé-
se:  a 2018-as évben ez az összeg 36
millió Ft volt, várhatóan idén sem lesz
kisebb összeg. 

— 2019. évi karbantartási munkák:
sz´́uken számolva is legalább 50 millió
Ft-al kell kalkulálnunk.

— Játszótér kialakítás, Nyárfa utcai
pótmunkák: legalább 3 millió fotint-
tal számolhatunk.

— Telkek kialakítása a 32 ha-os terüle-
ten: alsóhangon becsült kialakítási
költség várhatóan 10 millió Ft/telek.
Ha mondjuk csak 10 telek kialakításá-
val számolunk, már az is 100 milliós
tétel. A szükséges közm´́uveket viszont
biztos, hogy jóval nagyobb területen
kell majd kialakítani, és ez jelent´́osen
tovább növelheti a költségeket.

— Rendezési terv felülvizsgálata, a Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv el-
készítése: a munkák folyamatban van-
nak, minimum 10 millió Ft-os költség-
gel számolnunk kell.

— Óvoda pályázat és a Polgármesteri
Hivatal ablakcseréire pályázat: még
nem tudjuk mekkora önrésszel kell
számolnunk, de tervezzük a pályáza-
tok benyújtását.

— A M´́uvel´́odési Központnál:  aktuális
lenne a színpad felújítása és a színház-
terem szell´́ozésének megoldása, te-
kintélyes összeggel kell itt is számol-
nunk.

— Hulladékszállítás: még nem rende-
zett a 2016. évi közel 16 millió Ft-os
tétel, ennek még nem tudjuk a sorsát,
de kalkulálni kell ezzel a tétellel is.

A felsorolt tételek kiteszik a költségvetés-
ben meglev´́o tartalék összegének mini-
mum 80 %-át, és akkor még nem szá-
moltunk váratlan, nem tervezett kiadá-
sokkal.

Egyértelm´́uen kijelenthet´́o tehát, hogy
a Képvisel´́o-testület NEM ÜL A VÁ-
ROS PÉNZÉN! 

Dr. Szájbely Ern´́o
PVB elnök
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Hiredetmény

A köztársasági elnök kit´́uzte
AZ EURÓPAI PARLAMENT 
tagjainak 2019. évi választását

A szavazás napja: 2019. MÁJUS 26. 

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart. 
Névjegyzék

A névjegyzékben szerepl´́o választópolgá-
rok a névjegyzékbe történt felvételükr´́ol,
valamint a szavazás helyér´́ol és idejér´́ol
értesít´́ot kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodá-
ban (polgármesteri hivatalban) tekinthet´́o
meg. Az Európai Unió más tagállamának
választópolgára - ha Magyarországon la-
kóhellyel rendelkezik 2019. május 10-ig
kérheti névjegyzékbe vételét a helyi vá-
lasztási iroda vezet´́ojét´́ol (jegyz´́o). 

Ajánlás
A választójoggal rendelkez´́o választópol-
gár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat
listát. A listaállításhoz legalább 20 000 vá-
lasztópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkez´́o
választópolgár személyesen szavazhat az
értesít´́on feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozott választópolgár
mozgóurnát kérhet.

A szavazás napján lakóhelyét´́ol távol
tartózkodó választópolgár belföldön az ál-
tala megjelölt településen átjelentkezés-
sel, külföldön Magyarország külképvise-
letein adhatja le szavazatát. Szavazni egy
listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon a
polgármesteri hivatalban m´́uköd´́o helyi
választási irodához. vagy látogassa meg a
www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

A Rétsági tanuszoda helyzete
Tisztelt Olvasók! 

Az elmúlt hetekben több helyi és vidé-
ki lakos is kérdezte t´́olem, hogy a Rétsági
Képvisel´́o- testület néhány tagja miért
akadályozza a “Rétsági tanuszoda”
megvalósítását?  Értetlenkedve néztem a
kérdez´́okre, és természetesen visszakér-
deztem, hogy ezt az állítást név szerint ki
mondta!? A válaszolók egy része nem
mondott nevet, néhányan pedig azt vála-
szolták, hogy egy helyi illetékest´́ol hallot-
ták. Megjegyzem, hogy már a kérdést is
felháborítónak és megtéveszt´́onek tar-
tom!  Mindenkinek elmondtam személye-
sen a tanuszoda eddigi helyzetével kap-
csolatos tényeket. Most egy kicsit részle-
tesebben igyekszem megvilágítani a tanu-
szoda megvalósításával kapcsolatos té-
nyeket, és helyzetet!

Megjelent a Kormány 1281/2017.
(VI.02.) számú határozata, amely a Fej-
lesztési Program II. ütemének kereté-
ben megvalósuló tornaterem, tanuszo-
da beruházások el´́okészületével kapcso-
latos intézkedéseket tartalmazza. Az 1.
számú mellékletben szerepel, hogy Rét-
ságon tanuszodát kíván a Kormány a
jöv´́oben megvalósítani. Ennek a hírnek
természetesen örülni kell, szerintem min-
den normálisan gondolkodó ember így
van ezzel, valóban jó lenne egy ilyen ta-
nuszoda a városban, illetve a járásban. 

A tanuszoda megvalósításával kapcso-
latos el´́oterjesztés el´́oször a 2017. VI. 23-
án tartott képvisel´́o-testületi ülésen szere-
pelt 12. napirendi pontként.  Az el´́oter-
jesztésben konkrétan le van írva, hogy
Rétság is benne van a tanuszoda fejleszté-
si programban. Az állam a fejlesztést tel-
jes egészében magára vállalja. Egy fel-
tétel van, hogy a megvalósításhoz szük-
séges közel ötezer négyzetméteres, ön-
kormányzati tulajdonban lév´́o területet
az önkormányzat, a tanuszoda megva-
lósítás céljára, ingyenesen a Magyar Ál-
lam tulajdonába adja. A tanuszoda m´́u-
ködtetését is az állam vállalja. Három
helyszín jött szóba. Egyik a volt vízm´́u
területe, a másik a KRESZ-park környé-
kén, a harmadik a honvédségi sportkom-

binát területén. F´́o szempont volt, hogy az
5000 négyzetméteres területhez közel le-
gyenek a közm´́uvek (út, elektromos háló-
zat, vízvezeték, gázvezeték, szennyvízel-
vezetés). A Kormány szakemberei megte-
kintették a nevezett területeket, és a hon-
védségi sportkombinát területén lév´́o, volt
teniszpálya területét tartották a legalkal-
masabbnak. Ezen vélemény alapján a
Képvisel´́o-testület a 160/2017.(VI.23.)
számú határozatával, 7 IGEN egyhan-
gú szavazattal elfogadta a javaslatot a
tanuszoda megvalósítására, és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy az 5000
négyzetméteres önkormányzati tulaj-
donban lév´́o terület ingyenes állami tu-
lajdonba adására vonatkozó intézkedé-
seket megtegye. Ez alapján került a terü-
let megosztásra, majd a 2017.XII.15-n tar-
tott Képvisel´́o-testületi ülésen, 6 egyhan-
gú IGEN szavazattal döntött a Képvisel´́o-
testület a Helyi Építési Szabályzat Telepü-
lésrendezési  eszközök  módosításáról  is,
így minden építési feltételnek megfelel az
államnak átadott 5000 négyzetméteres te-
rület. A Képvisel´́o-testület a 117/2018.
(VI.05.) KT. határozatával, 6 IGEN sza-
vazattal elfogadta a 356/1 helyrajzi szá-
mú, 5000 négyzetméteres önkormány-
zati tulajdonban lév´́o terület, tulajdon-
ba adását a Magyar Állam részére. Ez-
zel teljesen nyitott az út a Magyar Ál-
lam számára a “Rétsági tanuszoda”
megvalósítására!

Minden olyan vélemény, megjegy-
zés, amely ellentétes az állításaimmal,
az mer´́o hazugság és rágalom, bárki is
állítja azt!

Mi legfeljebb csak bízhatunk abban,
hogy hamarosan meg is valósítják!

Jávorka János  képvisel´́o

Hirdetmény - Eboltás

Ebek összevezetéses 
veszettség elleni kötelez´́o oltása!

Az oltás ideje: 2019. április 13. 9.00 órá-
tól 11.00 óráig. A pótoltás ideje:2019. áp-
rilis 27. 9.00 órától 10.00 óráig. Helyszín:
Lomen M´́uszaki Áruház el´́otti kisparkoló

Minden eb oltása 3 hónapos kortól kö-
telez´́o veszettség ellen! A véd´́ooltás díja:
4.000 Ft, amely tartalmazza a féreghajtó
tabletták árát is. Szükség esetén a
164/2008 FVM rendeletnek megfelel´́o új
típusú oltási könyv ára 500 Ft, mikrochip
3.500 Ft. Kérhet´́o e napon a tartási helyen
történ´́o eboltás is 500 Ft felár ellenében a
következ´́o telefonszámon: 06-20/915-1207

Dr. Görgey János állatorvos

T´́uzgyújtási tilalom- kiterjesztve

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy
az illetékes hatságok a t´́uzgyújtási tila-
lom elrendelését 

2019. március 29-t´́ol 
Nógrád megyére ismét kiterjeszti.
Ennek értelmében a megyében tilos a

t´́uzgyújtás a kijelölt t´́uzrakó helyeken, va-

lamint az erd´́ok és fásítások határától
számtott kétszáz méteres körzetben lév´́o
külterületi ingatlanokon.

Az érvényben lév´́o t´́uzgyújtási tila-
lomról az www.erdotuz.hu és a www.ka-
tasztrofavedelem.hu honlapokon elhelye-
zett térkép segítségével tájékozódhatnak
az érdekl´́od´́ok .

Röviden ennyiben lehet összefoglalni a
tanuszoda kialakításával kapcsolatos
eddigi döntéseket. Senki nem akadá-
lyozott semmit, a területet az állam
tulajdonába adtuk, így minden felté-
tel adott a megvalósításra. Az, hogy
mikor valósul meg az uszoda építése,
kizárólag a Magyar Államon múlik!
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Felhívás ebtartók részére

Tisztelt Ebtatók!
Városunkban egyre több a kóborló eb.

A legfontosabb pontokban felhívom az
ebtartók figyelmét a hatályos szabályokra,
a szabálysért´́okkel szemben kiszabható
bírságokra.
Az ebtartó köteles
— az állat megfelel´́o és biztonságos el-

helyezésér´́ol, szakszer´́u gondozásá-
ról, szökésének megakadályozásáról
gondoskodni,

— minden három hónaposnál id´́osebb
ebét beoltatni,

— gondoskodni arról, hogy a négyhóna-
posnál id´́osebb ebek elektronikus
transzponderrel (chippel) megjelö-
lésre kerüljenek,

— ebet úgy tartani, hogy az állat tartása
lehet´́ové tegye annak természetes visel-
kedését, ugyanakkor a környez´́o lakókö-
zösség kialakult élet- és szokásrendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja,

— az állatot és az állat tartási helyét az
állat tartójának naponta legalább egy
alkalommal ellen´́orizni,

— belterület közterületén ebet pórázon
vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányításá-
ra, kezelésére és féken tartására képes.
Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne ve-
szélyeztethessen;

— közterületen az eb ürülékét eltakarítani,
— ebtenyészetre a jegyz´́ot´́ol engedélyt

kérni,
— az ebet és a tartásával kapcsolatos vál-

tozásokat az ebnyilvántartásba beje-
lenteni,

— az oltási könyvet meg´́orizni, azt az im-
munizálás megtörténtét ellen´́orz´́o ál-
lat-egészségügyi hatóság felszólításá-
ra bemutatni, illetve tulajdonátruházás
esetén az új tulajdonosnak átadni, to-
vábbá biztosítani, hogy az oltási köny-
vet a közterületen az ebre felügyel´́o
személy magánál tartsa az oltás érvé-
nyességének bizonyítása céljából.

Felhívom a figyelmet, hogy a szabálysér-
tésekr´́ol, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerr´́ol
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiak-
ban: Szabstv.) 193. § (1) bekezdésének a)
pontja szerint, aki a felügyelete alatt álló
kutyát a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja, szabálysértést követ el.

A lakosságot zavaró kóbor, valamint
kóborló ebek számának csökkentése érde-
kében felhívom az ebtartó lakosok figyel-

mét az állattartásra vonatkozó jogszabályi
el´́oírások fokozott betartására.
Tilos
— ebet tartósan kikötve tartani 
— kistest´́u ebet 10 m2-nél, közepes test´́u

ebet 15 m2-nél, nagytest´́u ebet 20 m2-
nél kisebb területen tartani.

Az elhullott, kedvtelésb´́ol tartott állatok sa-
ját kertben, évi 100 kg-ig eltemethet´́ok. Az
elhullott állatok elföldelése ott végezhet´́o,
ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talaj-
szint alatt 1,5 méternél nem emelkedik ma-
gasabbra és a szomszédos ingatlan határvo-
nalától legalább 1,5 m távolságra van. Az
évente ilyen módon elföldelt elhullott álla-
tok fajáról, koráról és becsült tömegér´́ol az
állattartó köteles nyilvántartást vezetni, azt
legalább két évig meg´́orizni, és az eljáró
hatóságnak ellen´́orzéskor bemutatni. (A
nem emberi fogyasztásra szánt állati eredet´́u
melléktermékekre vonatkozó állategészség-
ügyi szabályok megállapításáról szóló
45/2012. (V. 8.) VM rendelet).

A szabálytalan állattartás szankciói:
Az állatvédelmi bírságról szóló

244/1998 (XII.31.) Korm. rendelet el´́oírá-
sai szerint 15.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig ter-
jed´́o bírságot kell kiszabni.

A szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerr´́ol szó-
ló 2012. évi II. törvény el´́oírásai szerint
5.000 -150.000 Ft

A közterületen befogott kóbor, vagy
kóborló ebet az önkormányzat befogathat-
ja és menhelyre szállíttathatja. Az intézke-
dés során felmerül költségek az eb tulaj-
donosárá áthárításra kerülnek.

Büntet´́oeljárás
A Büntet´́o Törvénykönyvr´́ol 2012. évi
C. törvény 244. §-ában foglaltak állat-
kínzás esetén:
Állatkínzást követ el 244. § (1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly mó-

don bántalmaz, vagy gerinces állattal
szemben indokolatlanul olyan bánás-
módot alkalmaz, amely alkalmas arra,
hogy annak maradandó egészségkáro-
sodását vagy pusztulását okozza,

b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát
el´́uzi, elhagyja vagy kiteszi,

vétség miatt két évig terjed´́o szabad-
ságvesztéssel büntetend´́o.
(2) A büntetés b´́untett miatt három évig ter-

jed´́o szabadságvesztés, ha az állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkároso-

dását vagy pusztulását okozza.
Rétsági Polgármesteri Hivatal

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 metróállo-
mástól 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: 24:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 24:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Melanóma sz´́urés
Kedves Rétságiak!
     Rétság Város Önkormányzata, b´́or-
gyógyász szakorvossal kötött megállapo-
dás alapján, térítésmentesen biztosítja a
rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok
sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakorvo-
si feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal, Áp-
rilisban 26-án, pénteki napon, 13.30 -
16.30-ig. A sz´́urés a rétsági lakosok szá-
mára ingyenes. Id´́opontot lehet kérni a
recepción személyesen, vagy a 35-550-
570 telefonon. Éljenek a lehet´́oséggel!

Alapítványi hrek
Tisztelettel megköszönjük mindazoknak,
Akik adójuk 1%-t a “Rétsági Templo-
mért” Alapítvány számlájára ajánlották fel
a 2018 évben.

A befolyt összeg 35.065 Ft volt, me-
lyet az Alapítvány számláján helyeztünk
el a törvényben megengedett id´́opontig.
Jelenleg a sekrestyének az új bútorai ké-
szülnek a felajánlott összegb´́ol.

Ezen alapítványt szándékozunk meg-
szüntetni, így a továbbiakban a “Szent
András Plébánia Alapítványára” várjuk
felajánlásaikat és támogatásaikat, melyet
el´́ore is tisztelettel megköszönünk!

Alapítvány száma: 18595886-1-12
Az el´́oz´́o évben (2018-ban) a “Szent

András Plébánia Alapítványára” befolyt
összeg 203.428 Ft volt. Minden támoga-
tónak hálásan köszönjük!

Rétsági Templomért Alapítvány Szent
András Plébánia Alapítványa

Drajkó Vilmosné      Juhász Gábor
Kur.atórium elnöke   Kuratórium elnöke
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Zöld-Híd hírek - Hulladékszállítás

Változik a lomtalanítás

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
2019. évt´́ol bevezeti a házhoz men´́o
rendszer´́u lomtalanítást. A korábbi gya-
korlatnak megfelel´́oen a lakosságnak
továbbra is lehet´́osége van évente egy
alkalommal térítésmentesen, maximum
2 m3 hulladék mennyiség lomtalanítási
szolgáltatás igénybevételére.

Társasházi lomtalanítási igényt a közös
képvisel´́o nyújthat be társaságunk felé.

Igénylést kizárólag a közszolgáltatás-
ban nyilvántartott és szerz´́odött, aktív (a
szolgáltatást nem szüneteltet´́o), közüzemi
díjhátralékkal nem rendelkez´́o ingat-
lanhasználók nyújthatnak be.
Lomtalanítás folyamata:
1.  Lomtalanítási igény benyújtása
2.  Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés

dátumát, várható id´́opontját
3.  A visszaigazolt dátumon a közszolgál-

tató jelentkezik a regisztrált címen.
Kollégáink max. 5 perc várakozás
után távoznak a helyszínr´́ol

4.  A lakos az ingatlanon belül tárolja a
lomhulladékot, melyet a gépjárm´́u ér-
kezésekor átad a személyzetnek (HT.
40 § 3. bekezdés alapján)

5.  Ügyfelünk aláírásával igazolja a lom-
talanítás elvégzését Az igénybejelen-
tés történhet:

— személyesen az ügyfélszolgálati irodák
nyitvatartási idejében (azonosítás ügy-
félszám és személyes iratok alapján)

— +36-28/561-200 ügyfélszolgálati tele-
fonszámon (azonosítás ügyfélszám
alapján)

— a honlapunkról el´́ozetesen letöltött
igénybejelent´́o lap segítségével, me-
lyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email
címre kérjük megküldeni. (KIZÁRÓ-
LAG a megfelel´́oen kitöltött igényl´́o
lapok kerülnek feldolgozásra, vissza-
igazolásra) 

Lomtalanításkor átadható hulladékok:
— bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy,

komód stb.) szétszerelt, mozgatható
állapotban

— egyéb, fából készült tárgyak, amelyek
a méretük miatt nem férnek el a ha-
gyományos gy´́ujt´́oedényben

— sz´́onyeg, padlósz´́onyeg, matrac, ágy-
nem´́u, textil, ruhanem´́u

— m´́uanyag (linóleum) padlók, kerti bú-
torok, m´́uanyag medencék, m´́uanyag
játékok 

— KIZÁRÓLAG személygépkocsi, ke-
rékpár, motorkerékpár gumiabroncsok
(háztartásonként max. 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása
és a szétszóródás megakadályozása érde-
kében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivé-
telével a lomhulladék kizárólag bezsákol-
va, kötegelve adható át a Közszolgáltató-
nak. Az ett´́ol eltér´́o módon átadni kívánt
hulladék elszállítását a Közszolgáltató
megtagadhatja.
A lomtalanítás során nem kerülnek el-
szállításra az alábbi hulladékok: 
— vegyes települési hulladék (kommuná-

lis, háztartási) zöldhulladék
— szelektíven gy´́ujthet´́o üveg, m´́uanyag,

papír hulladék
— veszélyes hulladék (festék, hígító,

vegyszer, oldószer, fénycs´́o, elem, ak-
kumulátor)

— hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
— inert hulladék (építési törmelék, bontás-

ból származó anyag, csempe, járólap)
— nagyméret´́u gumiabroncsok (teherau-

tó, munkagép stb.)
— elektronikai hulladék (begy´́ujtése

egyedi szervezés alapján fog történni)
Feltétel, hogy a lomtalanítás id´́opontjában

a helyszínen tartózkodjon a hulladék át-
adója (vagy meghatalmazottja), és aláírá-
sával igazolja a lomhulladék elszállításá-
nak tényét. Amennyiben az ingat-
lanhasználó részér´́ol a Közszolgáltatóval
közösen egyeztetett id´́opontra nem törté-
nik meg a hulladék átadása, és ezért a
lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben
új id´́opont egyeztetés már nem lehetséges!
A bejelentés nélkül történ´́o hulladék
közterületre történ´́o kihelyezése illegá-
lis hulladéklerakásnak min´́osül, mely
szabálysértési bírság kiszabásával jár. A
közterületre kihelyezett hulladékok nem
kerülnek elszállításra!

www.zoldhid.hu    2100 Gödöll´́o, 
Dózsa György út 69. +36 28 561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu 

A Zöld Híd  BIGG Nonprofit Kft
honlapján található adatok szerint
Rétságon a lomtalanítási igények le-
adásának ideje: 2019  július  1, au-
gusztus 31 között. A lomtalanítás
várható id´́opontja: augusztus 1  -
szeptember 30 kozott.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
hulldékudvarban a nyitvatartási id´́o-
ben le lehet adni  különféle lomokat,
hulladékokat.                  (szerk)

Rétsági Hulladékudvar
A Rétsági Hulladékudvarra a következ´́o
települések lakosai szállíthatnak lomhul-
ladékot: Rétság, Alsópetény, Bánk, Fel-
s´́opetény, Keszeg, Legénd, Nógrád, N´́o-
tincs, ´́Osagárd, Romhány, Tolmács A
hulladékudvar szolgáltatásait csak az jo-
gosult igénybe venni, aki szerepel az ügy-
félnyilvántartásban és a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díjat a Koordináló
szerv részére hiánytalanul megfizette, er-
r´́ol nyilatkozik.

A hulladékudvar területére egyszerre
legfeljebb 2 hulladékátadó léphet be, a be-
léptetést és az átvételt a NKft. dolgozói
irányítják!

Nyitva tartás:
Hétf´́o: 10:00 - 18:00
Cím: 2651 Rétság, Kossuth u. 43.

Hulladékgy´́ujt´́o udvarra
egy ügyfél által behozható hulladék

Nagyobb mennyiség´́u szelektv hulladék
papír, karton csomagolás, m´́uanyag cso-
magolás (PET, egyéb flakonok, zacskók),
fém csomagolási hulladék

Csomagolási üveghulladék, kivéve a
táblásított üveget, szélvéd´́ot

1 garnitúra gumiabroncs (4 db)

Lomhulladék (max. 1 m3): bútorok (asz-

tal, szék, szekrény, ágy, komód, stb.),
egyéb fából készült tárgyak, sz´́onyeg,
padlósz´́onyeg, matrac, ágynem´́u, textil,
ruhanem´́u, m´́uanyag (linóleum) padlók,
kerti bútorok, m´́uanyag medencék, m´́u-
anyag játékok.

Inert (bontási) hulladék max. 1 m3 (kb.
1200 kg) csak térítés ellenében rakható le:
10.688 Ft/m3

Zöldhulladék (max. 1 m3) Parkok, ker-
tek hulladéka: falevél, elpusztult növé-
nyek maradványa, gyomok, f´́ukaszálék,
nyesedékek. Gallyak, ágak: összekötegel-
ve, 1 m-nél nem hosszabb, 6 cm-nél nem
vastagabb. Konyhai el´́okészítés hulladé-
kai: zöldség- és gyümölcshéj, levél

Elektronikai hulladék Háztartási gépek
(fajtánként max. 1 db): mikró, konyhai
robotgép, hajszárító, h´́ut´́o, mosógép, mo-
sogatógép. Távközlési eszközök: telefon,
mobiltelefon. Szórakoztató elektronikai
cikkek: laptop, számítógép-alkatrész, té-
vé, rádió, tablet Barkácsgépek

FIGYELEM! Gazdasági és ipari tevé-
kenységb´́ol származó hulladék nem ad-
ható le a hulladékgy´́ujt´́o udvaron!

További információk: www.zoldhid.hu
www.facebook.com/www.zoldhid.hu 
e-mait: hulladekudvar@zoldhid.hu
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Szelektív hulladékgy´́ujtés

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

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́o-
ben háztól elszállítással kerül sor. A tisz-
ta állapotú papír, m´́uanyag és fém italos
dobozok az erre a célra rendszeresített,
díjmentes zsákokban helyezhet ´́ok el két-
hetente a hulladékgy´́ujt´́o edények (ku-
kák) helyein. Zsákot a Zöld Híd szakem-
berei osztanak ki, kihelyezett telt zsákok
helyett újat hagynak a helyszínen, illet-
ve díjmentesen beszerezhet´́o Rétságon a
Paletta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az
elszállításra kéthetente kerül sor, az
alábbi id´́opontokban:

2019. április 11., 25. csütörtök
2019. május 9., 23 csütörtök

Továbbiakban minden 2. héten csütörtö-
kön. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a
továbbiakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o
szigeteken - üvegen kívül - semmilyen
más hulladék nem helyezhet´́o el. 

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! A közrend és a tisztaság
meg´́orzése érdekében ezen helyszíneket
a térfigyel´́o kamerák rögzített felvéte-
lekkel is ellen´́orizhet´́ové teszik!

Zöld hulladék elszállítás
Április hónaptól

A Zöld Híd Régió Kft-t´́ol kapott informá-
ciók alapján ezúton tájékoztatjuk a rétsági
lakosokat a zöldhulladék gy´́ujtéssel kap-
csolatban az alábbi fontos adatokról. 
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 maximum
10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyez-
het´́o ki ingatlanonként! Társaságunk kizáró-
lag az ebben a zsákban kihelyezett zöldhulla-
dékot szállítja el. 2019. évi zöldhulladék
gy´́ujtési rend tervezett id´́opontjai április 4-t´́ol
minden páros héten csütörtökön. Tehát:

2019. április 4., 18. csütörtök
2019. május 2., 16., 30. csütörtök.

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 elmulasztá-
sa, megszegése jogkövetkezményeir´́ol
szóló helyi rendeletben, a kerti hulladékok
égetésével kapcsolatos el´́oírások betartá-
sára. 

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 anya-
gokat is. A teljes jogszabály megtalálha-
tó a www.retsag.hu honlapon, az Önkor-
mányzat fejezetben, a rendeletek pont
alatt.

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

Kukák ellen´́orzése
Tisztelt Ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társasá-
gunk minden, a szolgáltatási területén
található településen 2019. évre vonat-
kozóan megkezdi a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatásban részvev´́o ügyfe-
lek teljes kör´́u ellen´́orzését. 

Ellen´́orzésünk alapját a közszolgáltatási
adatbázisban szerepl´́o ügyféladatok képezik.

Kérjük, hogy vizsgálatunk el´́ott Ön is
ellen´́orizze az ingatlana elé kihelyezett
edényzet méretét és darabszámát az
NKHV Zrt. által kiállított számlán feltün-
tetett adatokkal. 

Amennyiben az edényzet darabszámá-
ban vagy méretében eltérést tapasztal,
kérjük, az adatmódosítás érdekében keres-
se fel  ügyfélszolgálatunkat  a lenti elér-
het´́oségek  valamelyikén.  Az  adatmódo-
sításhoz formanyomtatványunk kitöltése
szükséges. A nyomtatvány elérhet´́o a

http://www.zoldhid.hu/nkft/letoltheto-do
kumentumok// honlapcímen. 

Az ellen´́orzés során Társaságunk a
nyilvántartásunkban nem megfelel´́o
darabszámú vagy ´́urtartalmú edényzet
adatait egyoldalúan módosíthatja. To-
vábbá, az adatbázisunkban nem sze-
repl´́o edényzet ürítését megtagadhatja,
amennyiben értesítésünket követ´́o 6 na-
pon belül nem tesz eleget adatbejelenté-
si kötelezettségének.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hulladék-
ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (to-
vábbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése 34.
pontja szerint ingatlanhasználónak számít
többek között az ingatlan birtokosa, tulaj-
donosa, vagyonkezel´́oje, így a gazdálkodó
szervezet is. A Ht. 38. § (1) bekezdése
értelmében az ingatlanhasználó köteles
igénybe venni a közszolgáltatást.

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink! 
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk, ha
minél többen vállalkoznának arra, hogy ki-
sebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a
Hangadó hasábjain. A szerkesztés során
egyetlen rendez´́oelvet tartunk fontosnak,

mégpedig azt, hogy az írások Rétságról
szóljanak, az itt él´́ok számára íródjanak.
Lapzárta minden hónap 20-án. Ha tehát
kedvet érez arra, hogy egy-egy téma meg-
írásával gazdagítsa a Hangadó számait,
ragadjon tollat! Legyen a munkatársunk!
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Ünnep el´́otti megemlékezések
Rétság város 1848-as forradalomra em-
lékez´́o díszünnepsége 15-én este került
sor.  A  helyi hagyományok szerint
azonban  az  intézmények már el´́oz´́o
napon megtartották emlékez´́o rendez-
vényeiket. Els´́oként az óvoda, majd az
általános iskola programjáról számo-
lunk be.

Az óvoda - mint más alkalommal is
jeleztük - a jeles napokhoz kapcsolódó de-
korációval is készült a nagy napra. Gyer-
mekek munkái gondos elrendezésben. Az
aulában kialakított “néz´́otéren” gyülekez-
tek a csoportok. Pontosabban 3 csoport,
mert a negyedik készült m´́usorral a többi-
ek számára.

Dicséretesen újszer´́u programot lát-
tunk. Semmi Pilvax, Pet´́ofi, Heckenast,
Táncsics és hasonló történelemidézés,
amelyr´́ol az óvodás korosztály még nem
sokat tudhat. Így aztán Fecskafalva köré
sz´́ott mese elevenedett meg a gyermekek
el´́ott, illetve közrem´́uködésével. A jelenet-
ben megérkeznek a hazát véd´́o huszárok,
nótákat énekelnek, a leányok örvendve
üdvözlik ´́oket, sütnek, f´́oznek, majd sírnak
amikor harcolni indulván itt hagyják a fa-
lut. Hazafias dalok közepette szalagjaik-

kal teszik emlékezetessé a magyar zászlót.
A jelenet végén elhangzott a Nemzeti dal
els´́o versszaka. Szép, érzelmekre ható,
emlékezetes színes program volt. A bemu-
tatott jelenetet követ´́oen az addig néz´́o-
ként jelenlév´́o csoportok is elénekeltek
egy-egy alkalomra tanult éneket. 

Ezzel vált teljessé az ünnepi alkalom,
ami a csoportszobákban, majd a kellemes
id´́oben az udvaron folytatódott. 

Az iskolai rendezvényre a m´́uvel´́odési
központ színháztermében került sor. Több
jelenetb´́ol összeállított verses, zenés m´́u-
sorösszeállítással idézték a forradalom
szellemiségét. Egyik jelenetváltás során
az iskola énekkara lépett színpadra Simon
Katalin vezetésével. Majd újabb csere kö-
vetkezett, és  a kokárdák kit´́uzésével és a
huszárcsákók felrakásával indultak jelké-
pesen megvédeni a forradalom értékeit.

Az iskolai m´́usorösszeállítás része volt a
városi ünnepségnek, így azt Rétság lakossá-
ga is megtekinthette. Erre március 15-én 
került sor. (Beszámoló az 1. oldalon)
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Kerepl´́os télijesztés
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület minden
évben megrendezi télbúcsúztató farsan-
gi mulatságát. Idén - mivel a böjt el´́otti
id´́oszak a korábbi évekt´́ol hosszabbra
jött ki - talán könnyebb dolga volt a
gonosz hideg szellemeket ijesztget´́ok-
nek. Vagy éppen azért vonult vissza a
zimankó, mert tudta, hogy a kerepl´́osök
vidám emberek de nem viccelnek. Már
a plakátok megjelenését követ´́o napok-
ban elindult a tavaszi hangulat.

A tömeg - jelmezesek, felvonulók, ér-
dekl´́od´́ok - a MOL kúttal szembeni szer-
vízútnál gyülekeztek, majd elindult a me-
net. Élen a kiszebábbal, amelynek sorsa
már eld´́olt, de ne szaladjunk ennyire el´́ore.
A menetben igen sokan jelmezben,
maszkban, különféle maskarában vonul-
tak. Különböz´́o zajkelt´́o eszközökkel ad-
ták tudtára mindenkinek, hogy a bujkáló
szellemeknek illend´́o már elt´́unni, no meg
azt, hogy a m´́uvel´́odési ház színpadán gá-
lam´́usorral folytatódik a nap programja.
Volt ott dob, síp, kerepl´́o, no meg óriás
gólyalábasok.

A Nagyparkoló térre érve a menetel´́ok
körbefogták a kiszebábot. Egy szokatlan
m´́uvelet történt ezután - csupán takarékos-
ságból - ruhájától megfosztották a boszor-
kát, és a csupasz szalma testét vetették a
t´́uzre. Felcsaptak a lángok ezzel végképp
elment a kedve minden telet még vissza-
álmodó természeti er´́onek. Miközben a
lángok felemészették a gonoszt, a jelenlé-
v´́ok rituálisan körbetáncolták a füstösen
lobogó kiszét. A tér egyik oldalán aszta-
loknál hagymás zsíroskenyeret és forró te-
át kínáltak a vendégeknek és a résztve-
v´́oknek.

A program a m´́uvel´́odési központ szín-
háztermében folytatódott. Simon Katalin
néptáncoktató, a rendezvény f´́o szervez´́oje
köszöntötte a megjelenteket, és kés´́obb is
vezette a m´́usort. Majd sorra léptek színpad-
ra a csoportok. El´́obb az óvodás és kisisko-
lások mutatták meg magukat. No ´́ok nem
tánccal, hanem jelmezzel. Ügyes ötlet. Ha
már elkészült az óvodai, iskolai farsangra a
jelmez, legyen még egy alkalom a nagykö-
zönség számára megcsodálni.

Majd a Kerepl´́o Néptánc Egyesület if-
júsági csoportja okozott meglepetést. ´́Ok
ugyanis a szokásos népviselei öltözéket
kicsit “kreatívan” alkalmazva mutattak be
jelmezes táncot. A meglepetés elég nagy
volt, különösen amikor bemutatkoztak.
Történt ugyanis, hogy e maskarás fellé-
pésre a lányok férfinak, a fiúk hölgyeknek
öltözve mutatták be táncukat. Ezután a ki-
sebb és a nagyobb iskolás csoport lépett
fel. Vendégm´́uvészek is érkeztek, akik a
helybeliek m´́usorát két tánccal is színesí-
tették. Újszászi András, Molnár Edina,
Felföldi Máté és Gaburi Barbara nem csak
a színpadon jeleskedtek, hanem az urak a
felvonulásban furulyával, gólyalábakkal
is közrem´́uködtek, a kés´́obbi táncházban
pedig szívesen vállalták a vezet´́o szerepét.

Amint a gála véget ért a fellép´́ok és a
látogatók az intézmény auláját vették bir-
tokukba, ahol a feln´́ott táncosok és a szü-
lök által készített finomságokkal, üdít´́o
itallal kínálták a megjelenteket. No ná,
hogy farsangi fánk is volt több változat-
ban. Kis id´́o múlva felcsendült a zene, és
indult a táncház. Eleinte két körben, majd
a körök összekapcsolódtak. Sokan bekap-
csolódtak a lüktet´́o körjátékba.

Ebben az évben is egy emlékezetes
programot álmodtak és valósítottak meg a
Kerepl´́o Néptánc Egyesület tagjai, és ve-
zet´́oi. Képeinkkel igyekszünk megmutatni
a fontosabb pillanatokat.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Április 2. kedd, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ galériájában
Nagy Julianna kiállítása
A tárlatot megnyitja: Zárhorszki Mó-
nika képz´́om´́uvész
Közrem´́uködik: Ternyák Richárd - di-
dzseridu, Szájbely Zsolt - vers
Megtekinthet´́o: 2019. április 30-ig.

Április 11. csütörtök, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díjak átadása, Spangár an-
tológia bemutatása
Az antológiában megjelent m´́uvekb´́ol he-
lyi amat´́or közrem´́uköd´́ok olvasnak fel

Április 12. péntek,
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az általános iskola
Jótékonysági gálája

Április 13. szombat, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja a
Meseautó  c. zenés vígjátékot
A szereposztás: Sz´́ucs János, vezér-
igazgató: Lipták Péter - Halmos Aladár,
irattárvezet´́o: Beleznay Endre - Kerekes
Anna, Sz´́ucs titkárn´́oje: Gyebnár Csekka
- Kovács Vera, banki alkalmazott: Lehel
Kata -Márkus Sára, banki alkalmazott:
Placskó Emese - Péterffy Balázs, autósza-
lon-tulajdonos: Pecsenyiczki Balázs -
Pista, sof´́or: Szabó Kristóf - Dr. Sas, ma-
gándetektív: Szekér Gerg´́o - Dr. Vas, ma-
gándetektív: Oroszi Tamás - Recepciós:
Kozel Dániel - Pincér: Karaivanov Lilla.
(Minden jegy elkelt!)

Április 16. kedd
a m´́uvel´́odési központban
Csalogány népdalénekl´́o verseny
és Kerepl´́os húsvétváró

Április 18. csütörtök, 14.00-18.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Húsvéti tojásfestés és kézm´́uveskedés
Részvétel ingyenes.
A festéshez mindenki sok f´́ott tojást
hozzon magával, többféle módszert is
ki lehet majd próbálni!

Április 26. péntek
a m´́uvel´́odési központban
Ovigála

El´́ozetes

Május 1. szerda
a Hunyadi ligetben
MAJÁLIS

Május 7. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Lakossági fórum

Május 14, kedd 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Szabó Klára
Magyar Nagyasszonyok a történelem
tükrében cím´́u el´́oadássorozatának
harmadik része:
Zrínyi Ilona

Május 18. szombat
a Nagyparkolóban és a m´́uvel´́odési
központban
Gyermeknap

Május 26. vaspárnap, 6.00-19.00 óráig
az általános iskolában és
a m´́uvel´́odési központban
Európai parlamenti választás

Június 1. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Katonai találkozó

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

Állandó foglalkozások

Kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

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

Vezeti: Sz´́oke Johanna.
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes.

15.30-17.30-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Népi ének. 17.30-18.30-ig; Vezeti: Simon

Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes.

18.30-19.30-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes. 15.00-17.00-

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

ig; Vezeti: Simon Katalin.

Felhívjuk kedves látogatóink figyel-
mét, hogy a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár 2019. május 2-3-4-
én (csütörtök-péntek-szombat) vala-
mint május 25-én, szombaton (az eu-
rópai uniós választás miatt) 

ZÁRVA TART!

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése 2019. május 6-
án várható. Az elektronikus változat
május 4-én lesz elérhet´́o.

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2019-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit.

A nyitvatartási id´́o és a beiratkozás
díja idén sem változott: 16 év alatti és
70 év feletti látogatóink, érvényes peda-
gógus igazolvánnyal rendelkez´́ok díj-
mentesen, érvényes diákigazolvánnyal
rendelkez´́ok 400 forintért, feln ´́ottek
1000 forintért lehetnek könyvtárunk
tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Olvasósarok
Könyvtárunkban, kellemes, légkondício-
nált környezetben vehetik igénybe olvasó-
termünket. A számtalan kézikönyv mellett
ezennel folyóiratolvasónkra hívjuk fel fi-
gyelmüket. Aki nem akar drága újságokra
költeni, de érdeklik a technika, a gazda-
ság, az egészség és egyéb témák újdonsá-
gai, könyvtárunkban megtalálják. Jelenleg
82 napilap és folyóirat található a hírlap-
olvasó részlegünkben. 
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rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2019. áprilisi m´́usor

Április 26. péntek 15:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város 
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Április 30. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: Május 1-3. szerda-péntek
18:00 és 21:00 órától,  Május 4-5.
szombat-vasárnap 10:00 órától

Május 7. kedd 17:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város 
Lakossági fórumáról

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.facebook.com/rétsági televízió címen

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 közzétesszük az április hónapi
rendezvényeket, amelyek szabadon láto-
gathatók, a részvétel ingyenes. Tekintettel
arra, hogy a teremadottságok korlátozot-
tak, ezek az események népszer´́uek, sokan
igénybe veszik, el´́ozetes bejelentkezés
szükséges: 35/550-582 telefonszámon,
személyesen az EFI irodában vagy
efi@retsagrendelo.hu.

Április 2., 9., 16., 23., 30. Jóga
Április 3., 10., 17., 24. Gerinctorna
Április 11. Étrendi szaktanácsadás
Április 15. Anoním alkoholisták klubja
Április 17. Gyógytorna szaktanácsadás
Április 24. Krónikus betegek klubja

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

N´́onap a Hunyadi klubban
Legutóbb januárban tartott összejöve-
telt a Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja. Akkor a hivatalos tennivalók
mellett farsangi témakör szerint állítot-
ták össze a szórakoztató részeket. A
klub hagyományai szerint a jeles napo-
kat a legközelebb es´́o összejövetelen ün-
neplik meg. Így ez alkalommal a n´́ona-
pot idézték, és köszöntötték a hölgyta-
gokat.

A m´́uvel´́odési központ aulája a 23-i
szombaton is szokásosan benépesedett.
Hangyási Jen´́oné rövid köszönt´́oje után
következett a m´́usorösszeállítás. Ebben -
ahogy az lenni szokott - a közösség tagjai
adtak el´́o verses, dalos, zenés m´́usorszá-

mokat. Ez alkalomra is érkeztek vendég-
fellép´́ok, akik színes összeállítással gaz-
dagították a délutánt. A drégelypalánki
nyugdíjas klub tagjai több produkciót is
bemutattak. De más “rokonklubokból” is
jöttek fellép´́ok. A helybéli ´́Oszirózsa
tánccsoport ez alkalommal egy fátyol-
tánccal lepte meg a közönséget. Id´́oköz-
ben felszolgálták a vacsorát, majd játszott
a zenekar és az estébe hajló délutánban
elkezd´́odött a tánc. Megérkezett Heged´́us
Ferenc polgármester aki köszöntötte a
megjelenteket.

Nem csak kellemes programmal lep-
ték meg a hölgy tagokat, hanem egy vi-
rággal is köszöntötték ´́oket. 

Magyar nagyasszonyok 2.
 Magyar nagyasszonyok a történelem

tükrében címmel indult el´́oadássorozat
a könytárban. Szabó Klára programja
már az induláskor sikeres volt, de az
érdekl´́odés azt is mutatta, hogy a követ-
kez´́o nevezetes n´́okr´́ol szóló történele-
midézés is sok-sok látogatót vonz. Ez
alkalommal Lórántffy Zsuzsanna volt a
téma.

A rendezvény elején Varga Nándorné
- az intézmény vezet´́oje - köszöntötte a
megjelenteket majd át is adta a szót. Sza-
bó Klára vetítettképes el´́oadása felidézte a
kor történelmét, a családi szálakat, majd
b´́ovebb szó esett az est “f´́oszerepl´́ojér´́ol”
Lórántffy Zsuzsannáról. Akik nem voltak
jelen, vagy csak újabb információkra sze-
retnének találni, a interneten b´́oven talál-
nak ismertet´́ot a kiemelked´́o személyiség
életér´́ol, munkásságáról.

Most is, mint el´́oz´́o alkalommal, fel-
ovasások illusztrálták a kort, illetve kap-
csolódtak az elhangzottakhoz. Szájbely
Zsolt, Mindszenty Csilla, Varga Nándorné
prózai részleteket - korabeli leveleket -
mutattak be, Kövi Flóra pedig a népdalo-
kat énekelt. Az el´́oadást követ´́oen ez alka-
lommal is kötetlen beszélgetések alakul-
tak ki a megidézett fejedelemasszonyról. 

A sorozat folytatódik, a tervek szerint
május 14-én Zrínyi Ilona élete és munkás-
sága lesz a téma.
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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. 

Mesteredz´́o a judo clubban
A “kistornaterem” elnevezés´́u városi in-
tézményrész hétról-hétre benépesedik a
Rétsági Judo Club tagjaival. Itt tartják
ugyanis edzéseiket. A folyamatos munká-
ról nemigen tudunk mit írni - bár volt egy
cikkünk a 2017-es évzáróról - mert hát
minden megy a maga útján. Edzenek,
sportolnak, versenyre készülnek.

Hanem egy március eleji edzési napon
kellemes meglepetés érte a résztvev´́oket.
Egy mesteredz´́o látogatott el az összejö-
vetelre. Egy vörös öves, 6 danos mester,
egyenesen Németországból. No nem a
reptérr´́ol jött egyb´́ol a Rétságra. A szeren-
cse hozta úgy, hogy egy közeli település
gyárában akadt fontos feladata, ahol aztán
kapcsolat alakult ki az itteni sportolókkal.
Az invitálást szívesen vette és elfogadta.

Harald Kletke amikor nem Magyaror-
szágon van, akkor egy Dortmund melletti
kisvárosban él, és az ottani judo életben
tölt be igen aktív szerepet, edz´́oként és
klubelnökként. Csapatában 5 olyan ver-
senyz´́o van, akiknek igen magas min´́osí-
tést sikerült elérniük és a német válagotott
környékén tevékenykednek.

Az edzésnapon az els´́o órában a kiseb-
bek vettek részt. Rövid bemutatkozás után
új fogásokat mutatott be, majd ezt gyako-
rolták a tatamin a jelenlév´́ok, különféle
párokat alkotva. A szabad gyakorlást Csu-
ka Zoltán ezd´́o, és Harald Kletke is segí-
tette.

Az egy óra gyorsan elszaladt, a rész-
vev´́ok cserél´́odtek. Az ifjúsági és feln´́ott

korosztályos sportolók léptek a terembe
és a tatamira. A menetrend ugyanaz volt.
Bemutató és az újonnan megismert fogá-
sok gyakorlása. Itt már keményebben is
belementek a sportolók az éles próbába.

Kérdésemre, hogy lesz-e folytatása
ennek a különleges alkalomnak, azt a vá-
laszt kaptam Csuka Zoltántól, hogy a két
edzés után tartanak egy megbeszélést, és
ott egyeztetik az esetleges folytatást. Gon-
dolom a sportolók más alkalommal is szi-
vesen fogadják vendégként a 6 danos
mestert.

Felhívás

Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013 számú rendele-
tében foglaltakra, a zajkeltéssel járó te-
vékenységek végzésével kapcsolatban.

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.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon

(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 enge-
délyezett rendezvények esetében hangos te-
vékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.

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

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

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szere-
pel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. További
hirdetési lehet´́oséget kínálunk a Rétsági Te-
levízió napi 24 órás képújság felületén is.

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

Nyugdíjasként vállalnék gépelési, adatrög-
zítítési munkát, napi 4, vagy 6 órában.
Telefon.:  06/30/262-6290

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